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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết và lý do chọn đề tài 

Suối Hội Phú Nằm trong định hướng quy hoạch (QH) trục 

cảnh quan, trục du lịch nghệ thuật Bắc – Nam của thành phố Pleiku, 

nhưng hiện tại khu vực cảnh quan suối Hội Phú chưa được đầu tư xây 

dựng để người dân sử dụng. Chất lượng không gian kiến trúc cảnh 

quan (KTCQ) suối Hội Phú chưa tốt. Thiếu các cơ sở không gian 

KTCQ, sự hình thành KTCQ tự phát, chưa đồng bộ, môi trường đô thị 

chưa được quan tâm, đảm bảo. Do đó, đề tài nghiên cứu “Tổ chức 

không gian KTCQ suối Hội Phú – TP Pleiku Gia Lai (đoạn từ đường 

Cách Mạng Tháng 8 đến đường Hùng Vương)” là một việc làm mang 

tính thiết thực và cấp thiết trong bối cảnh phát triển hiện nay của TP 

Pleiku. 

2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng trực tiếp là không gian 

KTCQ suối Hội Phú - Tp Pleiku Gia Lai, cùng các hoạt động của dân 

cư đô thị sinh sống trong khu vực nghiên cứu dưới sự tác động của các 

yếu tố nêu trên. 

Giới hạn thời gian: Giới hạn thời gian nghiên cứu đến 2030 là 

phù hợp theo định hướng phát triển chung. 

Giới hạn nội dung:Luận văn chủ yếu đề cập và giải quyết các 

vấn đề về tổ chức không gian KTCQ suối Hội Phú. QH sử dụng đất, 

QH giao thông, KTCQ hiện hữu như cây xanh, mặt nước, kiến trúc,…  

Phạm vi nghiên cứu: Đoạn nghiên cứu từ trục đường Cách 

Mạng Tháng 8 đến trục đường Hùng Vương.Không gian ven suối được 

giới hạn từ bờ suối vào 100m – 800m tùy theo khu vực mà suối đi qua. 
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3. Mục tiêu nghiên cứu. 

- Nhận diện và khai thác các giá trị đặc thù cảnh quan tự nhiên 

và nhân tạo của suối hội phú trong tổ chức không gian KTCQ. 

- Xây dựng cơ sở khoa học trong tổ chức không gian KTCQ 

suối Hội Phú.  

- Đề xuất giải pháp, nguyên tắc tổ chức không gian KTCQ theo 

hướng phát triển bền vững, hài hòa. 

4. Nội dung nghiên cứu. 

Phân tích các giá trị cảnh quan tự nhiên và cảnh quan nhân tạo, 

tổng hợp các luận cứ khoa học, tham khảo đánh giá tình hình tổ chức 

không gian KTCQ suối trong nước và thế giới. Kết hợp với các luận 

cứ khoa học, các kinh nghiệm thực tiễn. Đưa ra các kết luận, kiến nghị 

và đề xuất định hướng phù hợp, dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá thế 

mạnh, thế yếu nhằm đưa lý luận vào hoạt động thực tiễn. 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

– Phương pháp điền giã 

– Phương pháp phân tích tổng hợp 

– Phương pháp so sánh 

– Phương pháp bản đồ 

6. Cấu trúc của luận văn. 

Luận văn gồm 80 trang và được chia làm 3 phần: 

Phần mở đầu: Lý do chọn đề tài, mục tiêu, phương pháp, đối 

tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, các khái niệm và thuật ngữ. 

Phần nội dung: Gồm 3 chương. 

Chương I: Tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan suối Hội Phú – TP. Pleiku Tỉnh Gia 

Lai (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Hùng Vương). 
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Chương II: Cơ sở khoa học của việc tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan suối Hội Phú – TP. Pleiku Gia Lai (đoạn từ đường Cách 

Mạng Tháng 8 đến đường Hùng Vương). 

Chương III: Đề xuất một số giải pháp tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan suối Hội Phú – TP. Pleiku Gia Lai (đoạn từ đường Cách 

Mạng Tháng 8 đến đường Hùng Vương). 

Phần kết luận. 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 

ĐẾN ĐỀ TÀI TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH 

QUAN SUỐI HỘI PHÚ – TP. PLEIKU TỈNH GIA LAI 

1.1. Những khái niệm liên quan đến tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan. 

1.1.1. Khái niệm về phong cảnh và cảnh quan. 

Để hiểu rõ khái niệm cảnh quan, cần so sánh với khái niệm 

“phong cảnh”, từ đó nhận biết được bản chất của “cảnh quan”. 

- Phân biệt phong cảnh và cảnh quan dựa trên mức độ cảm nhận 

bằng giác quan: Phong cảnh (Paysage) và Cảnh quan (landscape) 

- Phân biệt dựa trên trình độ nhận thức. 

- Phân biệt dựa trên giới hạn không gian, giới hạn địa lí. 

1.1.2. Phân loại cảnh quan: Cảnh quan đô thị, cảnh quan tự 

nhiên, cảnh quan nhân tạo, cảnh quan hoạt động 

1.2. Tổng quan về các đề tài nghiên cứu và tổ chức không gian 

KTCQ có liên quan đến đề tài. 

1.2.1. Khái niệm về kiến trúc cảnh quan và kiến trúc cảnh 

quan đô thị. 

 Kiến trúc cảnh quan:  

KTCQ có 02 mục đích chính: Kiến trúc cảnh quan là một khía 

cạnh của hoạt động kiến trúc. Kiến trúc cảnh quan là một thể loại kiến 

trúc đặc thù. Các thành phần KTCQ bao gồm: Các yếu tố tự nhiên và 

các yếu tố nhân tạo. KTCQ bao gồm 2 lĩnh vực chuyên sâu: Quy hoạch 

cảnh quan và thiết kế cảnh quan. 

 

 



5 

 

 

 Kiến trúc cảnh quan đô thị. 

Đối tượng nghiên cứu của KTCQ đô thị là các không gian đô 

thị và các thuộc tính liên quan của chúng trong quy mô từ cực tiểu đến 

cực đại. 

Một số thuật ngữ khác có liên quan: Tỷ lệ. Không gian trống. 

Không gian kiến trúc. Công viên rừng. Quần thể kiến trúc 

1.2.2. Một số đề tài nghiên cứu có liên quan: 

Sách “Kiến trúc cảnh quan đô thị” của tác giả Hàn Tất Ngạn.  

Sách “Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu ở” tác giả có đề cập đến vai 

trò của yếu tố mặt nước là “tiềm năng để cải thiện vi khí hậu và là 

nguồn lực cho việc tạo những cảnh quan đa dạng”. Tác giả Nguyễn 

An Ninh trong cuốn “Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh 

quan và QH sử dụng đất bền vững” yếu tố mặt nước đước xem là cảnh 

quan tự nhiên và “tuân theo các quy luật tự nhiên hầu như không chịu 

ảnh hưởng của con người”. 

1.2.3. Tổng quan về tổ chức không gian KTCQ suối 

Cheonggyecheon – Seoul Hàn quốc. 

Tháng Bảy năm 2003, Thị trưởng Seoul đã bắt đầu triển khai 

dự án xóa bỏ đường cao tốc và cải tạo lại dòng suối. Dự án cải tạo 

Cheonggyecheon đặt mục tiêu bảo tồn điểm độc đáo của môi trường 

thiên nhiên và những di tích lịch sử tại quận hành chính trung tâm của 

Seoul cũng như tăng cường nền tảng kinh doanh trong các khu vực lân 

cận nhờ vào công nghệ thông tin, ngoại giao và các ngành công nghiệp 

số.  
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Những thành tựu đã đạt được: 

Suối Cheonggyecheon được mở cửa cho người dân vào tháng 

9 năm 2005 và được xem là một thành công lớn trong nỗ lực cải tạo và 

củng cố mỹ quan đô thị của thành phố Seoul. Dự án cải tạo suối 

Cheonggyecheon xây dựng được một nền móng vững chắc để Seoul 

phát triển thành một thành phố nhân văn và thân thiện với môi trường. 

Dự án cũng hướng đến việc tạo ra một sức ảnh hưởng tích cực trong 

việc cải thiện môi trường không khí trong khu vực trung tâm Seoul. 

 Nhận xét:  

Mục tiêu quan trọng là xây dựng thành công môi trường sinh 

thái, mà ở đó suối Cheonggyecheon là nhân tố quan trọng, trong đó 

mảng xanh rất được ưu tiên phát triển, truyền tải không gian xanh vào 

trong lòng đô thị. Việc giữ gìn và bảo vệ môi trường cho dòng suối 

được chú trọng nên tạo ra một môi trường hết sức trong lành. 

1.2.4. Tổng quan về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

khu vực ven sông Cà Ty TP. Phan Thiết (Đoạn từ cầu Dục Thanh 

đến cửa biển Thường Chánh). 

Phần lớn các khu vực ven sông Cà Ty đã được lập QH chi tiết, 

nhưng do một số bất cập trong công tác QH, quản lý xây dựng, khai 

thác,… đã dẫn đến nhiều hệ lụy, thực trạng không gian KTCQ trong 

khu vực đang có chiều hướng xuống cấp.  

Các giải pháp đã đề xuất: 

Ưu tiên sử dụng đất đai cho các công trình phục vị phát triển 

dịch vụ - du lịch. Đề xuất tổ chức tuyến giao thông đường thủy tiếp 

cận với các không gian công cộng dọc ven sông, nhằm phục vụ cho 

người dân và du khách tốt hơn. Duy trì các giá trị tự nhiên của mặt 

nước. Tạo các khu vực điểm nhấn như: Điểm nhấn là một công trình 
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có chiều cao vượt trội. Điểm nhấn là một công trình có bị trí quan trọng 

và có hình thức đặc biệt. Điểm nhấn là một công trình kiến trúc độc 

đáo khác hẳn các công trình kiến trúc xung quanh. 

Nhận xét chung: Tổ chức cảnh quan khu vực ven sông Cà Ty 

là một thí điểm để tạo cơ sở và định hướng triển khai tại những khu 

vực ven sông trong TP. Phan Thiết cũng như những khu vực ven sông 

các đô thị Việt Nam. 

1.3. Tổng quan về suối Hội Phú. 

Đây là vùng cảnh quan đặc biệt có giá trị của Pleiku. Định 

hướng phát triển khai thác bền vững cảnh quan ven suối, hình thành 

các công viên, vườn hoa, không gian công cộng hai bên bờ suối, tạo 

nên một trục cảnh quan văn hóa - nghệ thuật cho thành phố. Chất lượng 

nước mặt suối Ia Nắc tại chân cầu Hội Phú đã bị nhiễm bẩn chất hữu 

cơ. Một số khu vực hệ thống nước thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn 

xả thải ra môi trường suối, hồ. Hiện tại chưa có nghiên cứu chi tiết nào 

về địa hình địa chất và thủy văn các nguồn suối này. 

1.3.1. Thực trạng không gian khu vực suối Hội Phú. 

Hiện tại, khu vực suối Hội Phú đoạn từ đường Cách mạng 

tháng 8 đến đường Hùng Vương đã được cấp phép, cải tạo nhưng bị 

trì trệ, không theo tiến độ và chỉ dừng lại ở việc lót vỉa hè ở một số khu 

vực đầu đường Hùng Vương.  

 Về kiến trúc 

Kiến trúc lớn: Trên chiều dài dọc đoạn nghiên cứu, công trình 

kiến trúc lớn ở các dạng: nhà mặt phố, nhà ven suối, các công trình tôn 

giáo,...  
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Kiến trúc nhỏ: Có các dạng kiến trúc nhỏ nằm trong thành 

phần KTCQ như: bồn cây, dàn hoa,.. chưa thấy công trình kiến trúc 

phục vụ cho đời sống như chòi sách bào, chỏi nghỉ,... 

 Về cây xanh – mặt nước  

Cây xanh: Phần không gian xanh hiện tại được phủ bởi cỏ, 

thảm thực vật tự nhiên tại các khu vực mới phát triển và khu vực nông 

nghiệp.  

Mặt nước: Khi có mưa lớn xảy ra, nước mưa thoát nhanh trên 

bề mặt chảy trực tiếp xuống các khu dân cư gây nên ngập lụt và dòng 

chảy mạnh đã phá hủy một số công trình thoát nước và thủy lợi.  

 Về địa hình – mặt đất:  

Địa hình cao nguyên, bằng phẳng, ít bị chia cắt. Xung quanh 

khu vực nghiên cứu đa phần là đất nông nghiệp, đất khu dân cư, có 

mật độ thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng, nhiều quỹ đất còn 

bị bỏ trống, chưa khai thác và một số đất thuộc dự án đang chờ QH. 

 Về giao thông. 

QH giao thông vừa mang tính chất tổng thể trong việc xác định 

các mối liên kết vùng. Đối với các khu vực dân cư cũ thì cần cải tạo 

hệ thống đuờng đảm bảo tính thống nhất cho chiều rộng mặt cắt các 

tuyến phố. Đối với các khu vực phát triển mới cần đảm bảo việc xây 

dựng các tuyến đường đúng với các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện 

hành, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

1.3.1.1. Điều kiện tự nhiên. 

- Vị trí địa lý: Là khu vực ít thuận lợi để thu hút đầu tư, phát 

triển kinh tế do nằm xa các trung tâm kinh tế lớn của vùng Tây Nguyên 

và cả nước. 

-  
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- Khí Hậu: Thành phố Pleiku nằm trong vùng cao nguyên Pleiku 

thuộc tỉnh Gia Lai, chịu chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

- Mặt nước: Do mức độ bất đồng nhất theo diện và chiều sâu 

khá lớn, đặc biệt ở đây có hiện tượng mất nước. Mặt nước tại suối Hội 

Phú đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.  

1.3.1.2. Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội đến môi 

trường văn hóa. 

Tài nguyên du lịch đa dạng nhưng phần lớn đang ở dạng tiềm 

năng và mức độ thu hút đối với du khách chỉ ở mức tương đối. Phần 

lớn các điểm du lịch phụ trợ nằm cách xa các đô thị, xa các vùng kinh 

tế phát triển nên cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ vì vậy rất khó 

khăn trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại các nơi này và 

làm cho vấn đề đa dạng hóa sản phẩm du lịch bị hạn chế. 

1.3.1.3. Nhu cầu giải trí của người dân. 

Giải trí là nhu cầu của con người vì nó đáp ứng những đòi hỏi 

bức thiết cá nhân, mà nếu thiếu nó thì sự phát triển của con người 

không thể đầy đủ và toàn diện. 

1.3.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến môi trường sinh 

thái. 

Đối với môi trường sinh thái ven suối ở đô thị, những nhân tố 

tác động làm biến đổi nó chủ yếu nằm ở các hoạt động của con người. 

Chất lượng nước suy giảm do ô nhiễm từ các hoạt động kinh tế - xã 

hội từ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đang hoạt động ở hầu hết 

các loại hình tiểu thủ công nghiệp, vật liệu xây dựng, tham quan du 

lịch, khai thác khoáng sản,… 
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1.3.2. Các vấn đề được rút ra từ thực trạng cảnh quan suối 

Hội Phú. 

Chưa tạo ra bản sắc Pleiku với những hình ảnh đặc trưng. Các 

không gian tự nhiên đẹp nhất chưa được khai thác. Thành phố thiếu 

điểm nhấn đô thị. Chưa có kế hoạch tổ chức kêu gọi đầu tư xây dựng 

theo phân kỳ đầu tư để đạt hiệu quả cao. Việc đưa ra các giải pháp tổng 

thể nhằm khắc phục và cải thiện cảnh quan là điều cấp thiết. 

Kết luận chương 1:  

Yếu tố mặt nước tự nhiên là một nhân tố ảnh hưởng đến giải 

pháp tổ chức không gian, đóng vai trò là trục chủ đạo trong việc tổ 

chức không gian KTCQ, góp phần tạo lập hình ảnh đô thị. 

Tình trạng nước thải đô thị xả ra chưa qua xử lý sẽ là nguy cơ 

khiến cho hệ sinh thái của suối bị đe dọa, và sẽ không còn màu xanh 

của nước cũng như cây xanh tự nhiên.  

Chương 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC TỔ CHỨC 

KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN  SUỐI HỘI PHÚ – 

TP PLEIKU TỈNH GIA LAI (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG CÁCH MẠNG 

THÁNG 8 ĐẾN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG) 

2.1. Cơ sở pháp lý liên quan đến tổ chức không gian kiến trúc 

cảnh quan khu vực nghiên cứu. 

– Quyết định số 319/QĐ_TTg ngày 16/3/2012 về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Gia Lai đến năm 

2020; 

– Văn bản  số 1611/BXD-QHKT  ngày3/08/2016 của Bộ Xây 

Dựng về việc góp ý đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 

Pleiku tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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2.2. Cơ sở lý thuyết để đề xuất nguyên tắc tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan. 

2.2.1. Vai trò của kiến trúc cảnh quan. 

- Cải thiện điều kiện tự nhiên và vệ sinh công cộng. 

- Làm đẹp đô thị. 

- Tạo không gian nghỉ ngơi cho người dân. 

2.2.2. Nguyên tắc chung trong thiết kế cảnh quan. 

Bao gồm: Điểm nhiền, tầm nhìn và góc nhìn. 

 Các quy luật bố cục chủ yếu 

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

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

 Tạo hình không gian:  

Có 3 loại không gian chủ yếu là không gian mở, không gian 

đóng và không gian hỗn hợp đóng mở. Các yếu tố cấu tạo nên không 

gian gồm: Nền,tường,trần. 

2.2.3. Các yếu tố chi phối thiết kế cảnh quan đô thị. 

- Thiết kế như là nghệ thuật vì cái đẹp. 

- Thiết kế như là một quá trình giải quyết các vấn đề đô thị. 

- Thiết kế cho cộng đồng. 

2.2.4. Các loại hình cảnh quan chủ yếu tại khu vực nghiên 

cứu. 

- Cảnh quan tự nhiên. 

- Cảnh quan nhân tạo. 

- Cảnh quan quảng trường. 

- Cảnh quan công viên. 

- Cảnh quan đường phố. 
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2.2.5. Các yếu tố tạo thành kiến trúc cảnh quan 

- Kiến trúc lớn. 

- Kiến trúc nhỏ. 

- Cây xanh, mặt nước 

- Các không gian trống 

- Trong thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị 

- Tác phẩm nghệ thuật tạo hình 

- Màu sắc chiếu sáng: 

- Không gian sinh hoạt cộng đồng 

2.2.6. Lý luận về không gian công cộng của Jan Gehl. 

Theo Jan Gehl, không gian công cộng được hình thành cho các 

hoạt động của con người, là chủ thể của không gian: Những hoạt động 

thiết yếu – diễn ra trong mọi điều kiện, những hoạt động tự chọn – chỉ 

diễn ra khi những điều kiện bên ngoài thuận lợi, những hoạt động xã 

hội. Các lý luận của Jan Gehl là kim chỉ nam quý báu để luận văn xác 

định giá trị hoạt động cộng đồng cho khu vực nghiên cứu, đề xuất các 

giải pháp đúng với những gì mà người dân đô thị cần. 

2.2.7. Lý luận về hình ảnh đô thị của Kevin Lynch. 

Kevin Lynch tìm ra mối liên hệ của con người đối với không 

gian sống thông qua 5 yếu tố: lưu tuyến, cạnh biên, giao điểm (nút), 

cột mốc và khu vực. Bằng cách sử dụng các yếu tố này, ông biện luận 

rằng các nhà thiết kế đô thị sẽ có được một bộ công cụ để kiến tạo 

những nơi chốn có thể dễ dàng “đọc” được bởi cư dân và thỏa mãn tâm 

lý của họ [17]. 

2.3. Cơ sở khoa học 

2.3.1. Nhận diện và khai thác các giá trị không gian. 

- Không gian vật thể. 
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- Không gian phi vật thể. 

2.3.2. Các nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

khu vực nghiên cứu. 

- Tổ hợp không gian gồm: Liên kết không gian, tạo sự dẫn 

hướng, tập trung tia nhìn, tính thời gian trong không gian, tạo nên tính 

động qua việc tổ chức các không gian đóng mở liên tục, thiết lập các 

trục tổ hợp không gian, khai thác không gian mở mặt nước, giữ gìn 

các sắc thái cảnh quan, địa hình, khai thác các đặc điểm theo mùa của 

tự nhiên để tạo cảnh. 

- Tổ chức không gian đường phố ven suối gồm: Tổ chức tuyến 

phố đi bộ, Tổ chức quảng trường, Tiện nghi đô thị. 

2.4. Phân tích hình thái không gian khu vực suối Hội Phú 

Để khu vực mang chức năng mới có thể tồn tại hài hòa với 

tổng thể đô thị hiện hữu, ta cần những hiểu biết về hình thái không gian 

đô thị của khu vực và vùng lân cận. Các yếu tố cấu thành hình thái khu 

vực suối Hội Phú bao gồm: Dòng suối, công trình kiến trúc ven suối 

và lân cận, các tuyến giao thông tiếp cận và cắt ngang suối. 

Kết luận chương 2: 

Từ các nghiên cứu và lựa chọn cơ sở khoa học về lý luận, pháp 

lý, thực tiễn và kinh nghiệm thực tiễn, luận văn có thể áp dụng để đề 

xuất phương án tổ chức cảnh quan phù hợp đối với khu vực nghiên 

cứu, đạt được các mục tiêu đã đề ra một cách hiệu quả nhất. Việc 

nghiên cứu các văn bản pháp lý, các bản vẽ QH, các dự án liên quan 

khu đất sẽ giúp cho luận văn đề xuất giải pháp mang tính thực tế cao, 

khả thi hơn và phù hợp với định hướng phát triển chung của chính 

quyền thành phố. 
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Chương 3. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN 

TRÚC CẢNH QUAN SUỐI HỘI PHÚ – TP PLEIKU TỈNH GIA 

LAI (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 ĐẾN 

ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG). 

3.1. Những yêu cầu và nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc 

cảnh quan khu vực nghiên cứu. 

3.1.1. Yêu cầu chung 

Cần có những giải pháp khác nhau về KTCQ cho từng khu 

vực, cụ thể là: Yếu tố địa hình, Yếu tố mặt nước, Yếu tố bầu trời, Về 

chức năng, Về thẩm mỹ, Về môi trường sinh thái, Về mặt kinh tế:  

3.1.2. Các nguyên tắc tổ chức kiến trúc cảnh quan cho khu 

vực nghiên cứu. 

3.1.2.1. Nguyên tắc nhận diện. 

Xem xét trong hệ tọa độ ba chiều mà giá trị đặc trưng tồn tại: 

Con người – Môi trường tự nhiên và xã hội – Quá trình hoạt động. 

Xem xét trong bốn đặc tính cho phép nhận diện giá trị đặc trưng: tính 

hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh và tính lịch sử.  

3.1.2.2. Nguyên tắc khai thác. 

Cần phải xem xét, đánh giá các giá trị đặc trưng trên mối quan 

hệ tổng thể. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị cần phải 

phát huy hết các giá trị đặc trưng của khu vực, phù hợp với điều kiện 

tự nhiên và hoạt động của con người. 

3.1.2.3. Các yếu tố tự nhiên.  

Yếu tố tự nhiên đặc sắc và phong phú đã góp phần khẳng định 

những đặc trưng của cao nguyên Pleiku như: Địa hình, mặt nước, bầu 

trời, sự kết hợp của các yếu tố tự nhiên. 
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3.2. Đề xuất phân vùng cảnh quan. 

3.2.1. Các tiêu chí phân vùng. 

Việc phân vùng cho cảnh quan dựa vào các tiêu chí sau: Điều 

kiện tương đồng nhau. Cơ cấu và chức năng sử dụng đất. Các hoạt 

động văn hóa, xã hội đặc trưng. Giá trị văn hóa lịch sử. Giá trị cảnh 

quan. Chức năng sử dụng đất. Các hoạt động đặc trưng. 

3.2.2. Các nguyên tắc phân vùng cảnh quan. 

Nguyên tắc phát sinh hay nguyên tắc lịch sử: Nguyên tắc phát 

sinh trong nghiên cứu cảnh quan dung để nhận biết và giải thích được 

nguồn gốc phát sinh của các cảnh quan tự nhiên. Nguyên tắc đồng nhất, 

phân tích – tổng hợp và toàn vẹn lãnh thổ: Giữa các bộ phận, các vùng 

có mối quan hệ gắn kết nhờ dòng trao đổ vật chất và năng lượng, vì 

thế khi phân vùng cần coi chúng là một thể thống nhất toàn vẹn lãnh 

thổ của các tổng thể khác nhau ở bậc thấp hơn, nghĩa là phân định được 

một hệ thống các cấp phân vị với các tiêu chí rõ ràng.  

3.2.3. Phân vùng cảnh quan khu vực nghiên cứu.  

3.2.3.1. Phân vùng 1. 

Được giới hạn từ trục đường cách mạng tháng 8 đến đường 

Phù Đổng (đường chưa có vỉa hè, cây xanh cũng như mặt nước vẫn 

còn ô nhiễm, vẫn còn là đường đất thô sơ,...)  

3.2.3.2. Phân vùng 2. 

Được giới hạn từ trục đường Phù Đổng đến đường Hùng 

Vương, tại phân vùng 1 này, cảnh quan đã được QH cơ sở hạ tầng như 

đường trải nhựa, lót vỉa hè, trồng cây xanh,...  
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3.3. Định hướng quy hoạch, tổ chức kiến trúc cảnh quan khu 

vực nghiên cứu. 

Khai thác tối đa không gian hướng ra suối Hội Phú, xoay 

hướng phát triển độ thị ven suối, dân cư xung quanh về phía cảnh quan 

(Hình 3.5). Triệt để sử dụng đặc điểm yếu tố tự nhiên của con suối làm 

cơ sở cho bố cục không gian kiến trúc khu vực. Hình thành các không 

gian mở như công viên điêu khắc, nghệ thuật cồng chiêng hai bên suối 

nhằm thu hút người dân tới đây. 

3.4. Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

suối Hội Phú. 

3.4.1. Phân vùng 1 (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến 

đường Phù Đổng). 

Là khu vực rộng nhất nên sẽ có nhiều không gian hơn trong 

việc QH và cải tạo. Việc quan trọng nhất của QH đoạn này song song 

với việc cải tạo lại nguồn nước chính là nới rộng con suối từ khu đất 

ruộng trống chưa được xử lý. [4] Tạo nhiều khoảng mở nhìn ra suối, 

với các bậc ngồi đa dạng độ cao về trường nhìn, hướng giá mát từ suối 

mang lại, đồng thời cũng mang lại được sự thông thoáng từ bên trong 

đô thị, từ các tuyến đường đổ về phía suối. 

3.4.2. Phân vùng 2 (đoạn từ đường Phù Đổng đến đường 

Hùng Vương). 

Tổ chức đồng bộ, hoàn thiện các khu vực vỉa hè và bờ đê còn 

đang dang dở, xây dựng tiếp tục cho toàn bộ khu vực suối, đồng thời 

tạo các bậc ngồi đa dạng cao độ và trường nhìn. Tổ chức lối đi uốn 

lượn mềm mại, tạo sự dẫn dắt. Để tránh sự nhàm chán, tạo các điểm 

cảnh quan để người dân có thể tụ họp vui chơi cùng nhau. Tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan theo không gian – chức năng. 
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3.4.2.1. Không gian cây xanh, mặt nước, địa hình. 

 Về cây xanh. 

Xây dựng trục cảnh quan du lịch. Ưu tiên bố trí các công trình 

có chức năng quan trọng tại Phân khu 1 vì tại đây có điều kiện quỹ đất, 

địa hình – mặt nước thuận lợi tạo không gian trọng tâm, trọng điểm cả 

về chức năng sử dụng, cấu trúc và thẩm mỹ. Hệ thống cây xanh được 

lựa chọn chủ yếu là cây thấp tầng, Tổ chức các tuyến cây xanh dọc các 

đường trục chính, định hướng không gian liên kết với suối. 

 Về mặt nước 

Công viên ven suối Hội Phú: Hình thành hồ nhân tạo phía 

Đông thành phố bằng cách tạo ra hệ thống đập ngăn và điều tiết nước, 

tạo cảnh quan và động lực phát triển đô thị.  

 Địa hình. 

Nhằm gây sự chú ý cho người dân khi vào hoặc đi ngang qua, 

cần tạo một vài chi tiết địa hình với quy mô nhỏ, theo nguyên tắc xử 

lý tạo dáng địa hình các bậc thềm trải rộng từ thấp lên cao, kết thúc 

bằng các công trình kiến trúc chính hoặc tác phẩm nghệ thuật tạo hình.  

3.4.2.2. Không gian công cộng và hoạt động công cộng 

- Mở rộng diện tích và cải tạo các không gian công cộng hiện 

có, phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng và số lượng của 

đô thị. Phối hợp và phân bố chức năng cho từng không gian riêng biệt, 

tạo sự mới mẻ thu hút khách và người dân. 

3.4.2.3. Giao thông 

- Vai trò của hệ thống giao thông được xem là bộ khung xương 

của đô thị, Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện hữu, mở rộng vỉa 

hè, bố trí các tiện ích đường phố. Các khu vực có nút giao thông phức 
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tạp, cần bố trí bãi xe để thuận tiện cho người dân đến khu vực. Văn 

hóa nghệ thuật. 

Hình thức kiến trúc công trình được hiện đại hóa, các khu vực 

thương mại, các tòa nhà văn phòng được nghiên cứu bố trí thêm đèn 

chiếu sáng nghệ thuật  mặt đứng vào ban đêm nhằm làm tăng tính hấp 

dẫn cho khu vực trung tâm.   

3.4.2.4. Du lịch – nghệ thuật. 

Suối Hội Phú sẽ là dự án nghệ thuật lớn mà cộng đồng muốn 

tham gia, là nguồn cảm hứng để cộng đồng nỗ lực, hoạt động cùng 

nhau. 

Kết luận chương 3: 

Nhìn chung các định hướng và giải pháp tổ chức không gian 

cảnh quan đã tương đối đáp ứng được các mục tiêu đề ra của luận văn, 

kết quả nghiên cứu của luận văn mang tính thực tiễn, góp công sức vào 

việc giữ gìn được giá trị truyền thống của thành phố. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

1. KẾT LUẬN 

 Đối với định hướng tổ chức không gian cảnh quan khu vực: 

Luận văn đã đưa ra các định hướng về hệ thống giao thông, bố cục 

không gian kiến trúc, hệ thống cây xanh – mặt nước và không gian 

công cộng. Qua đó giải quyết các vấn đề về không gian, phù hợp với 

điều kiện vùng miền. 

 Đối với giải pháp tổ chức cảnh quan ven suối: Luận văn xác 

định các vấn đề mà suối Hội Phú gặp phải, từ đó đề xuất giải pháp tổ 

chức cảnh quan trong các không gian mở và không gan công cộng, các 

đề xuất cho giao thông, hệ thống cây xanh, hạ tầng nhằm giảm thiểu 

được các tác động xấu. Giải pháp tổ hợp không gian phù hợp với định 

hướng sử dụng đất và yêu cầu khung thiết kế đô thị chung của thành 

phố.  

2. KIẾN NGHỊ 

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tuy có tham 

khảo qua các tài liệu liên quan nhưng vấn đề hạn chế về kiến thức khiến 

luận văn vẫn chưa thể nghiên cứu bao quát hết tất cả các khía cạnh của 

đề tài. Trong giới hạn của đề tài nghiên cứu, luận văn chỉ dừng lại ở 

mức độ đề xuất các giải pháp tổ chức không gian cảnh quan trên cơ sở 

lý thuyết QH cảnh quan và nghiên cứu từ những bối cảnh hiện có. 


