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Each part of the landscape has a distinctive character, which offers a unique sense of place. Moreover, there 
are specific cultural backgrounds, which have influenced the settlement patterns of regions and countries. The 
rural landscape patterns are particular contexts since they have cultural characteristics. As local residents in 
rural areas tend to use modern technology, preservation of cultural values and natural attractions should not 
be underestimated. There are many criteria that must be considered in order to achieve sustainability. This 
research has been done by investigating the sustainable landscape indicators in the Iranian rural ecosystem 
based on the stakeholders’ attitudes. Iran’s geographical location and natural characteristics import a wide 
climatic diversity that ranges from semi-arid to subtropical. Therefore, four villages with different climates were 
selected: 1. Furg, a village in Darmian rural district, South Khorasan province in the hot and dry climate; 2. An-
booh, a village in Roodbar, Gilan province, in the cold and mountainous climate; 3. Dastak, a village in Astane-
Ashrafieh, Gilan province, in the moderate rainy climate, and 4. Tabl, a historic village in Gheshm, Hormozgan 
province, in the hot and humid climate of Iran. The researchers analyzed the rural landscape and defined the 
main characteristics that shape the sustainable rural landscape, based on the research method. The results 
indicate that the economy of rural areas has been strongly dependent on natural resources exploitation. Also, 
the recent technological advancements in exploitation, loss of rural livelihood, and increased social demand 
for the amenity aspects of these resources have dramatically changed the rural landscape and visual quality. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ach part of the landscape has a distinc-
tive character, which offers a unique 
sense of place. Moreover, there are spe-

cific cultural backgrounds, which have influenced the 
settlement patterns of regions and countries. Rural settle-
ments represent rural production patterns and social cul-
ture in rural territorial systems. This system reflects the 
interaction processes between human activities and the 
geographical environment. Human activities in the geo-E
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graphical environment create special features in the rural 
landscape. Today, the rapid changes are seen as a nega-
tive evolution because they lead to the loss of diversity, 
coherence, and identity, which were characteristic of the 
traditional cultural landscapes. 

This research has been done by investigating the sus-
tainable landscape indicators in the Iranian rural ecosys-
tem based on the stakeholders’ attitudes. Given the fact 
that the destruction of rural environments and their valu-
able elements is taking place, it is necessary to identify 
and explain the indicators of a sustainable rural landscape 
in accordance with the conditions in Iran. 

2. Methodology

This research has been done by analytical and survey 
method with the aim of finding sustainable landscape 
indicators and factors affecting it in accordance with the 
background conditions of Iran's rural ecosystem. For this 
purpose, in addition to participatory observation, the in-
terview technique was used, and two groups of rural com-
munity were interviewed:

1- The main interview is semi-structured and has been 
used to obtain the villagers’ answers.

2- The supplementary interview contains open-ended 
questions and has been used to obtain the opinions of lo-
cal experts.

Also, in the research process, the stakeholders were 
asked to draw mental maps (their perception of a favor-
able rural perspective).

Iran’s Geographical Location and natural characteristics 
import a wide climatic diversity that ranges from semi-
arid to subtropical. Therefore, four villages with different 
climates were selected: 1. Furg, a village in Darmian rural 
district, South Khorasan province in the hot and dry cli-
mate; 2. Anbooh, a village in Roodbar, Gilan province, in 
the cold and mountainous climate; 3. Dastak, a village in 
Astane-Ashrafieh, Gilan province, in the moderate rainy 
climate, and 4. Tabl, a historic village in Gheshm, Hor-
mozgan province, in the hot and humid climate of Iran.

3. Results 

The researchers analyzed the rural landscape and de-
fined the main characteristics that shape the sustainable 
rural landscape, based on the mental-evaluative images of 
rural residents and stakeholders. The results show that de-

spite the diversity and differentiation, the vernacular rural 
landscapes have a kind of unity and harmony. 

Based on the analysis of the findings, two categories of 
main indicators have been identified: 1. The most impor-
tant indicators that shape the sustainable rural landscape 
and 2. The main indirect factors that have a secondary in-
fluence on the rural landscape.

4. Discussion 

Discussion- The research results indicate that the most 
important indicators of the sustainable rural landscape 
are: “the appropriate natural location of the rural settle-
ment”, “the existence of amazing and admirable natural 
landscapes” , “the role of vernacular construction tech-
niques and materials used based on the different climatic 
conditions and cultures (vernacular architecture)”,  “unity 
of village landscape in combination with nature and the 
surrounding area”, “rhythmic composition of the hetero-
geneous landscapes (the combination of rural settlement 
texture with the vast open area, farmlands, and gardens 
together with the pastures and natural landscape)” all of 
which form the identity of the rural landscape.

The main secondary factors that indirectly affect the 
sustainable rural landscape are: “Diverse sources of ru-
ral household income”, “Traditions and unique cultural 
customs”, “Events and ceremonies”, “the sense of place”, 
“The effects of income on paying more attention to the 
building facade and the rural architecture”; which all can 
be considered as intangible indicators of a sustainable ru-
ral landscape.

5. Conclusion 

In this study, research participants (villagers) consid-
ered the indicator: “diverse sources of rural household in-
come” (including agriculture, animal husbandry, and ru-
ral industries) and the indicator: “the effects of income on 
paying more attention to the building facade and the rural 
architecture” to be more effective than other economic in-
dicators. But overall, a smaller percentage of respondents 
found the economic indicators to be highly influential in a 
sustainable rural landscape. 

One of the reasons could be the indirect and gradual ef-
fects of economic developments on the rural landscape 
because the term "landscape" is usually associated with 
the indicators that appear directly on the appearance of 
the environment or the objects, while the secondary indi-
cators show their effects gradually, indirectly and follow-
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ing the main factors; therefore, more research is needed to 
find these effects.
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منظر روستایی مبین تعامل و تفاهم انسان و طبیعت بوده و در عین سادگی ظاهری، موزون، پیچیده و جذاب است. ماهیت منظر روستایی 
در ارتباطی تنگاتنگ با محیط طبیعی و بستر زمینه ای و در عین حال متأثر از تعامل عمیق انسان با طبیعت است. منظر اصیل و با هویت 
روستایی ایران، در سال هاي اخیر دستخوش دگرگوني شده است، به طوری که در بسیاری از روستاها، شاهد تخریب بستر طبیعی، دگرگونی 
بافت و عناصر باارزش کالبدی و به تبع آن، تغییر ارزش های فرهنگی آن هستیم. به دلیل وجود تفاوت های شرایط زمینه ای روستاهای ایران 
با پیشینه پژوهش های قبلی، ضروری است، ابعاد منظر روستایی بر اساس تجربیات زیست بومی ذی اثران و در انطباق با شرایط زمینه ای 
روستا بررسی شود. پژوهش به روش تحلیلی و پیمایشی و با هدف یافتن نشانگرهای منظر پایدار و عوامل تأثیرگذار بر آن متناسب با 
شرایط زمینه ای زیست بوم روستایی ایران انجام شده است. به این منظور ضمن مشاهده مشارکتی، با دو گروه از جامعه روستایی )مصاحبه 
اصلی- نیمه ساختاریافته- جهت پاسخگویی ساکنین روستا و مصاحبه تکمیلی- با سؤاالت باز- جهت اخذ نظرات آگاهان محلی( مصاحبه 
شده است. به عالوه از مصاحبه شوندگان خواسته شده نقشه های ذهنی )ذهنیت خود از منظر مطلوب روستایی( را ترسیم کنند. نتایج 
پژوهش نشان می دهد که منظر بومی روستاها به رغم وجود تنوع و تمایز، داراي نوعي وحدت و همخواني هستند و بر اساس تحلیل یافته ها، 
برخی نشانگرهای پراهمیت که به منظر روستایی وحدت و تنوع بخشیده و آن را پایدار ساخته اند، و همچنین عوامل ثانویه ای که به طور 

غیرمستقیم بر منظر روستایی تأثیرگذار بوده اند، مشخص شدند.

کلیدواژه ها: 
نشانگرهای منظر پایدار، 

زیست بوم روستایی، 
منظرذهنی-ارزیابانه، منظر 

فرهنگی، تحوالت منظر

تاریخ دریافت: 22 اسفند 1398
تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1399

مقدمه

روستاها قدیمی ترین مکان استقرار و سکونتگاه دائمی انسان 
هستند که در شرایط اقلیمی و زمینه ای متفاوت و طی روندی 
پیچیده و بطئی شکل گرفته و در تعامل با طبیعت تکامل یافته اند؛ 
به طوری که نه تنها شرایط زیستی مناسبی برای ساکنین خود 
فراهم آورده، بلکه از طبیعت نیز در تناسب با توسعه پایدار بهره 
جسته است. در تاریخچه منظر، از »منظر روستایی« به عنوان 
بین  است  معتقد  پورتئوس1  می شود.  برده  نام  میانه«  »منظر 
کوهستان و طبیعت بکر از یک سو و شهر مصنوع از سوي دیگر، 
او  است.  شده  واقع  کشاورزي،  اقدامات  از  حاصل  میاني  منظر 
این تعریف را به ایدئال های روستایي که در قرن نوزدهم مقبول 
کمال گرایان »زیبایي« واقع شده بود نزدیک و مرتبط می داند. در 

1. Porteous

این دوران، شاعران کالسیک تقریباً در تمام دنیا، طبیعت اهلي 
روستایي و زراعي پرورش یافته را جایی قابل تحسین برمی شمردند 
با »سودمندي« داشت.  تنگاتنگي  ارتباط  که در آن »زیبایي« 

 .(Porteous, 2013:97)

در گذشته فعالیت هاي اولیه نظیر کشاورزي، ساختار سنتی 
 (Hauser,et al., 2016) منظر طبیعی روستایي را تشکیل می دادند
و مطلوبیت آن مربوط به شاخص هایی مانند خاک مناسب و تولید 
محصول بیشتر بود. اما منظر روستایي در گذر زمان کارکردهاي 
سالمت  بصري،  کیفیت  امروزه  که  به طوری  یافته؛  متنوع تری 
محیط زیست، معیارهای زیبایي و ارزش هاي فرهنگي و میراثي 
 (Viskovicnika, 2017; در منظر روستایی مهم به شمار می آیند
بانسکي و  و  (Paquette & Domon, 2003. پژوهش های دومونا2؛ 

2. Domona

1- استادیار، گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر،  تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران،  تهران، ایران.

بومی سازی نشانگرهای منظر پایدار در زیست بوم روستایی ایران با تاکید بر منظر ذهنی- ارزیابانه 
ذی اثران
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از  این است که در قرن گذشته برخورداری  وسولوسکا3 مبین 
زمین هاي کشاورزي و کیفیت منابع جنگلي، به تنهایي یک منبع 
اصلي به شمار می آمده، در حالی که در قرن بیست ویک، کیفیت 
منظر است که منبع اصلي براي توسعه مناطق روستایي محسوب 
می شود. به عالوه، ارتباط بین ساکنین و محیط پیرامونشان نیز 
 (Banski & Wesolowska, 2010; Domona, است  تغییر  حال  در 
(2011. مک گراناهان4 در پژوهش خود، تأثیرات منظر روستایی 

بر تغییرات جمعیتي را اندازه گیری کرده و نشان داده است که 
مناطق روستایي که جذب کننده جمعیت جدید در طول دوره 
موردمطالعه بوده اند، آن هایی هستند که ترکیبي از جنگل ها و 
منظر باز، توپوگرافي متنوع، منابع آب و یا محدوده هایي از نواحي 

.(McGranahan, 2008) کشاورزي متراکم را در خود داشته اند

بسیاری از روستاها ویژگی های مطلوبی مانند: طبیعت پیرامون، 
منظر مزارع و باغات، مراتع و چراگاه ها و بافت کالبدی موزون 
و بومی دارند (Akrami, 2010)؛ هر چند این عوامل جاذبه بالقوه 
روستا محسوب شده و استفاده از این توان ها به عنوان مزیت هاي 
تجارب گویای شدت  اما در همین حال  درآمدزا مطرح است، 
بیشتر دگرگونی های منظر روستایی در روستاهاي داراي توان 
محیطي و پرجاذبه است (Walsh, 2020; Domona, 2011) تا جایی 
که گاهی داشتن مزایای بالقوه فوق برای یک روستا، به  بهای آلوده 
شدن منابع آن، تخریب بصری و اکولوژیکی روستا رقم می خورد 

 .(Viskovicnika, 2017)

روستاهای ایران به دلیل تکامل تدریجی و تعامل با زمینه، با 
طبیعت پیرامون خود در هماهنگی کامل قرار داشته اند و این 
ویژگی، منظر موزونی را برای روستاهای ایران ماندگار  کرده است. 
متأسفانه در سالیان اخیر در کشور تحوالت متعددی در بافت 
کالبدی و محیط  طبیعي پیرامون روستاها رخ داده و منظرهای 
منظر  است.  کرده  دگرگونی  دستخوش  را  روستایی  اصیل 
روستاهای کشور به تبع این تغییرات، نسبت به الگوهای گذشته 
خود، دستخوش انقطاع شده و اغلب تبدیل به لکه ای ناآشنا و 
 .(Abbaszadegan, 2017) منفصل از زمینه طبیعی خود شده اند
افزون بر تحوالت مورداشاره، ماهیت منظر روستایی به زمینه 
شکل گیری وابسته بوده و به ویژه در نظر داشتن تمایز روستاهای 
ایران از جنبه طبیعی، فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی با سایر 
کشورهایی که مطالعات قبلی منظر روستایی در آن ها صورت 
گرفته حائز اهمیت است. بنابراین در چنین شرایطی ضرورت 
ابعاد پایداری  انطباق یافته های مطالعات پیشین و بومی سازی 
)جامعه  ذی اثران  تجربیات  و  ادراک  اساس  بر  روستایی  منظر 

محلی( ضرورت می یابد. 

هدف از انجام این پژوهش، یافتن نشانگرهای پراهمیت منظر 
پایدار و عوامل تأثیرگذار بر آن در شرایط زمینه ای و زیست بوم 

3. Banski & Wesolowska
4. McGranahan

روستایی ایران است. با این هدف، سؤاالت زیر مطرح می شود: 

اجزایی،  و  ویژگی ها  چه  ایران،  روستایی  زیست بوم  در   -1
نشانگری پراهمیت برای منظر پایدار روستایی محسوب می شوند؟

2- چه نشانگرهایی در حفظ، ارتقا یا تضعیف پایداری منظر 
روستایی در شرایط زمینه ای ایران تأثیرگذارتر به شمار می آیند؟ 

در راستای یافتن پاسخ سؤاالت فوق، در این پژوهش تالش 
شده عالوه بر واکاوی ویژگی های منظر پایدار روستایی از خالل 
ادبیات نظری، با تمرکز بر تجربه و ادراکات ذهنی ذی اثران جامعه 
روستایی، نشانگرهای حائز اهمیت تحلیل و تبیین شوند. به این 
منظور داده های پژوهش به صورت میدانی و با حضور پژوهشگران 
در محیط روستا، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته 
و دریافت نقشه های ذهنی جامعه محلی گردآوری شده است. 
سؤاالت ترکیبی از سؤاالت باز )مصاحبه( و سؤاالت چندگزینه ای 
مجزا  قالب  دو  در  داده ها  پژوهش،  اعتبار  افزایش  برای  و  بوده 
شامل1- ساکنین محلی روستا و 2- مطلعین محلی، گردآوری 

شده است.

مروری بر ادبیات موضوع

خوانش و تفسیر منظر روستایی با تأکید بر منظر ذهنی ارزیابانه

منظر  بر  تأثیرگذار  عوامل  و  شکل دهنده  ابعاد  کشف  براي 
و  تفسیرها  دریافت  آن،  بازخوانی  و  مشاهده  ضمن  روستایی، 
راهگشا  و  مفید  رفتاری ذی اثران  و  متنوع کالمی  واکنش های 
خواهد بود؛ چرا که نیروهایي که مضمون و محتواي اصلي فضاي 
اطراف یک روستا را شکل مي دهند، برآیند روابط و فعالیت هاي 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بوده و ردپای خود را در منظر 
نیروي  بین  گفت  می توان  رو  این  از  می گذارند.  برجای  روستا 
با شکل بوم شناختي  اجتماعي و فرهنگي در مقیاس تاریخي، 
جوامع، رابطه مستقیمی وجود دارد. توسلي نیز نیروهاي اجتماعي 
- فرهنگي و مانند آن را، شکل دهنده توده و فضا، طی زمان های 
طوالنی می داند. در تأیید این نکته، می توان به تغییرات ایجادشده 
در منظرهای روستایی که در پی تحوالت اقتصادي نمود یافته، 
.(Tavassoli, 1997; Finka et al., 2009; Rapoport, 2016) اشاره کرد

از آنجا که شرح حال هر فرهنگي، از منظر آن قابل بازخواني 
است، بنابراین خوانش منظر ضرورتی برای برنامه ریزي و طراحي 
هماهنگ و منطبق با فرهنگ خواهد بود (Motloch, 2000). در عین 
حال به واسطه حضور انسان در سکونتگاه هاي انساني که به عنوان 
یک کنشگر فعال و متفکر قادر به اصالح خود و قواعد حاکم است، 
تغییرات همواره در حال وقوع است (Antonson, 2018)، از این رو 
شهر و روستا، پدیده هایي در حال تغییر و توسعه اند که مرتب 

 .(Bell, 2012) الگوهاي پاسخ دهنده خود را سازماندهي مي کنند

دارای  سادگی،  عین  در  روستایی  منظرهای  نگاه،  این  با 



733

زمستان 1399 . دوره 11. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی
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معاني وسیعی هستند. این  معاني  اوالً پیچیده اند، ثانیاً به صورت 
منتقل   انسان  ادراک  به  غیرواضح  و  غیرمستقیم   ناخودآگاه،  
می شوند (Motloch, 2000) و بیان ملموسي از فعالیت ها و عادات 
مردمی هستند که در یک محیط طبیعی ساکن شده و زمین 
را براي تأمین نیازهاي خود توسعه داده، استفاده کرده و شکل 
داده اند. بنابراین منظر روستایی از طریق تجربه انسان، در تعامل 

میان او و محیط؛ ساخته، آشکار و درک مي شود. 

به  مکان،  ذاتي  بر خصوصیات  عالوه  روستایی  منظر  مفهوم 
ادراک و احساسی که انسان از محیط پیرامون خود دارد و رفتاری 
که در تعامل دو جانبه انسان و طبیعت بروز می یابد وابسته است 
عمیقاً  محتوایی  با  روستا  فضاي  به بیان دیگر،   .(Walsh, 2020)

اجتماعي، به عنوان فضایي ساخته شده، محصولي فرهنگي به شمار 
مي آید. چرا که فرهنگ در رفتار، آداب، محیط فیزیکي و اشیا 
تجسم مي یابد. از این  رو منظر روستایی عالوه بر خصوصیات ذاتی 
مکان استقرار، به طور صریح بازتاب ارزش ها و باورهای فرهنگی، 
حاصل برهم کنش های مستمر و مختلف و با هویتي  چندگانه 
است که به  درک ما پویایي  مي بخشد و موجب مي شود تنوع  
و تفاوت  منظرها را در ارتباط با بستر و زمینه شکل دهنده آن 
 (Mahmoodi et al., و فرهنگ مسلط بر آن درک  و تفسیر کنیم

.2016; Taghvaei, 2013)

صریح  اشاره اي  اگرچه  پیشنهادی  مدل های  و  منابع  برخی 
بیانگر وضعیت منظر هستند  اما  به منظر نداشته اند،  و روشن 
به طوری که به طور ضمنی برخي از جنبه هاي آن را موردتوجه 
قرار داده اند. از آن جمله در »اکوتراست«5 )برنامه اقتصاد محیطی 
از  برخی  به  اجتماعي،  خدمات  مبحث  ذیل  در  قابل اعتماد(، 
جنبه هاي منظر مانند: »تنوع منظرهای فرهنگي«، »حس مکان« 
و »زیبایی شناسی« اشاره دارد (Antrop, 2005; 2006). در این مدل، 
الگوهاي محیطی کاربری زمین، به سه گروه شامل: »زمین هاي 
بکر به هم پیوسته«؛ »مناطق روستایي مولد« و »شهرهاي کوچک 
الگوهای  دیگر؛  پژوهشی  و  شده اند  تقسیم  شهرستان ها«،  و 
شکل دهنده منظر روستایی را شامل: الگوهای »منظر طبیعی؛ 
منظر کشاورزی و استقرار فضایی روستا؛ و منظر بافت کالبدی و 

سکونتی روستا« برمی شمرد. 

مفهوم پایداری و نشانگرهای آن در منظر روستایی 

در پژوهش های روستایی، پژوهش ها  پیرامون منظر پایدار و 
تعریف آن بسیار محدود است. از سوی دیگر یافتن نشانگرهایی 
که گویای پایداری منظر در نقاط مختلف باشند، چالش برانگیز 
است؛ چرا که باید برای مردم محلی و ناظرین غیربومی قابل درک 
باشد. پاتریک )2002( نشانگرها را فراتر از داده های ساده و مانند 
عالئمي که مسیر را مشخص می کنند، می داند. چرا که معتقد 

5. Ecotrust

است آن ها برخاسته از نظریه ها، نگرش ها و موقعیت ها هستند 
و در حوزه هاي مختلف، برای نشان دادن روندها یا روابط علت 
و معلولی، به طور گسترده مورداستفاده قرار می گیرند. آن ها در 
فرایند ارزیابی، به عدد تبدیل شده و اطالعات اساسی در مورد 
می دهند  ارائه  را  اقتصادی  و  اجتماعی  طبیعی،  سیستم های 
(Patrick, 2002). به این ترتیب نشانگرها باید حائز ویژگی هایی 

مانند؛ شاخص بودن، داشتن قابلیت اندازه گیری، کاربردی بودن، 
حساسیت داشتن و باالخره قابلیت دسترسی آسان به داده های 

  .(Landscape Institute, 2013) موردنیاز را داشته باشند

به عالوه ذکر این نکته پراهمیت است که پژوهش های مرتبط 
با پایداری، عموماً در محیط های شهری انجام شده است. این نکته 
به ویژه در پژوهش های مرتبط با منظر پایدار بیشتر قابل  ردیابی 
است. در عین حال برخی از این پژوهش ها به دلیل خصلت های 
مشترک سکونتگاهی، قابلیت تعمیم به محیط های روستایی را نیز 
 (Viskovicnika, 2017; Haughton & Hunter, 1994, Kowkabi, دارند
 (Bentley, 2021. به عنوان نمونه، بنتلي6 در تکمیل نظریه خود)

(1990، برای توصیف محیط های پاسخ دهنده، با تأکید بر؛ »انرژي 

مصرفي، به حداقل رساندن آلودگی، پشتیبانی از زیست بوم ها7 و 
حفاظت از محیط زیست« خصوصیاتی مانند: نفوذپذیري، تنوع، 
خوانایي، انعطاف پذیري، سازگاري بصري و غنا را حائز اهمیت 
دانسته و برایان گودي8 )1993( در توصیف کیفیت های محیط 
شهری، بر اهمیت مواردی مانند: سرزندگی، هماهنگی با بستر 
موجود، تنوع، مقیاس انسانی، خوانایی و امکان تحول کنترل شده 
تأکید دارد. در ادامه ارتباط منظر پایدار با هر یک از ابعاد منظر 

روستایی بیان شده است: 

پایداری منظر مرتبط با منظر طبیعی روستا

از  طبیعت اصلی ترین جزء منظر روستایی و وجه تمایز آن 
منظر شهری است. اجزای طبیعی منظر روستایی دربردارنده انواع 
الگوهای؛ »آب، فرم زمین، پوشش گیاهی و اقلیم« است که هر 
یک، خود دارای تنوع بوده و اشکال مختلفی را در برمی گیرد 
(Walsh, 2020). منظر پایدار از نگاه  تامپسون9: »توانایي محیط به 

پایداري، بدون از بین بردن و کاهش کیفیت منابع تعریف شده 
بیان خصوصیات منظر  است« (Tampson, 2002). سلمون10 در 
پایدار معتقد است که؛ »شبکه هاي آب و پوشش گیاهي زیربناي 
عملکردي نواحي حومه اي هستند«. بنابراین باید در مقیاس منظر 
به هم متصل باشند (Selman, 2008). به عقیده وی، از آنجا که مردم 
اغلب از طریق ویژگي هایي خاص )مانند: منظر خاص، امکانات 
تفرجگاهي یا میراث تاریخي آن(، محل و ناحیه اي را شناسایی 
 (Selman, می کنند؛ این ویژگی ها ارزشمندند و باید حفظ شوند

6. Bentley
7. Ecosystem
8. Goodey
9. Tampson
10. Selman
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(2009. آنتروپ11 )2006( در پژوهش خود به مدل »اکوتراست 

)اقتصاد محیط زیستی قابل اعتماد(« اشاره کرده است. هر چند 
هدف از ارائه مدل فوق، بیان ارزش های اقتصادي محیط طبیعی 
است و مستقیماً به »منظر طبیعی« اشاره نمی کند، اما با توجه به 
تعاریف و ذکر خصوصیات، برخی از الگوهای آن با ابعاد طبیعی 
الگوي  از سه  الگو  اولین  منظر روستایی در تطابق هستند. در 
محیطی آن »زمین هاي بکر به هم پیوسته12« معرفی شده است. 
و بر کارایی این زمین های به هم پیوسته به عنوان؛ »ذخیره منابع، 
داالن عبور و مرور حیات وحش13 و منطقه حائل )ضربه گیر(14«، 
تأکید شده است (Antrop, 2006). همچنین در این الگو، اصول 
اساسي حفاظت از طبیعت و منظر ارائه شده و به ویژه بر کارایی 
آن -بیشتر از جنبه اقتصادی- تأکید شده است. این الگو بر »منظر 

طبیعی« در زیست بوم روستایی انطباق می یابد. 

زیاد  بهره برداري  که  دارند  تأکید  نیز  پژوهشگران  از  گروهی 
از طبیعت، سبب ایجاد منظرهای ناخالص و با کیفیتی پایین 
 (Finka et al., 2009; Fukamachi, 2017; Berglund et al., مي شود

.2014)

استقرار  و  کشاورزی  منظر  با  مرتبط  منظر  پایداری 
فضایی روستا

خانه های  و  بافت  با  آن  ترکیب  و  زمین  تقسیمات  الگوهای 
روستایی؛ بناهای دائمی و موقت مرتبط با تولید؛ انواع روش های 
تولید و تنوع راه های کسب درآمد و نمود آن در منظر روستایی؛ 
مختلف  مراحل  برای  جانبی  فضاهای  و  تولید  روش های  تنوع 
تولید و بهره برداری از زمین، بخشی از الگوی منظر روستایی را 
شکل می دهند که در ارتباط با معیشت غالب روستاییان است 
(Viskovicnika, 2017). اجزای منظر روستایی در ارتباط با تولید، 

شامل انواع مسیرها و شیوه های هدایت آب، الگوی قطعه بندی 
باغات و مزارع، مرزبندی مزارع، نوع کاشت و نگهداری محصول، 
کشاورزی مبتنی بر سکونت دائمی و موقت، تأسیسات و بناهای 

مربوط به آن است.

دومین الگوی مدل اکوتراست بر »تولید و نقش زمین در آن« 
اشاره دارد و تحت عنوان: »مناطق روستایي مولد« معرفی شده 
است (Antrop, 2006). این مدل با هدف افزایش بازدهی اقتصادی، 
مبحث کشاورزی و تولید را مطرح می کند. این الگو، جنبه هایی 
مانند: »مناطق روستایي تولیدي؛ کشاورزي پایدار؛ جنگل داري 
که  بر می گیرد  در  را  طبیعت گردی15«  و  پایدار  شیالت  پایدار؛ 

11. Antrop
12. connected wildlands
13. wildlife corridors

buffer zones  .14- حائل با ضربه گیرها معموالً محدوده حاشیه یک منطقه 
حفاظت شده بوده و برای ارتقای سطح حفاظت از آن تعیین می شود. در آن 
محدودیت هایی برای استفاده از منابع )با شدت کمتری نسبت به منطقه اصلی( 

وجود دارد.
15. Ecotourism

گرفته  شکل  روستا  اقتصادي  پایداري  اساس  و  پایه  به عنوان 
است. الگوی فوق با توجه به خصوصیات و کارایی آن، بر »منظر 

کشاورزی روستا« انطباق می یابد.

رقابت،  عرصه  در  ماندن  باقی  سرمایه داری،  کشورهای  در 
توسعه  امروزه،  بنابراین  است.  بیشتر  محصول  تولید  نیازمند 
فناوری و تخصصي شدن، تبدیل به عاملی کلیدي برای دستیابی 
 .(Antonson, 2018) به کشاورزي با تولید بیش از حد شده است
 - سنتی  کشاورزي  توسعه یافته،  کشورهاي  در  سوی  دیگر  از 
محلي )کوچک مقیاس( با مشکل مواجه است. چرا که از یک سو 
کشاورزان نمي توانند خود را با روند رقابتی غالب، منطبق کنند 
و از سوی دیگر توسعه روستایي برنامه ریزی شده، خواهان حل 
مشکالت روستاییان به کمک کاهش وابستگي آن ها به کشاورزي 
به  نسبت  می تواند  دلیل  این  به  و  است  خانوادگي  کوچک 
دیدگاه هاي سنتي برای پایداري معیشت روستاییان مفیدتر باشد. 

امروزه تمرکز از کارایی زمین برای کشاورزی سنتی و تولید 
از  استفاده  سوی  به  اولیه،  مواد  و  کشاورزي  محصوالت  صرف 
سایر مزایای آن، مانند؛ تهیه محصوالت جدید از فضاي تولیدي 
و مزرعه اي روستایی، سوق پیدا کرده است. از قبیل: »فعالیت هاي 
مرتبط با خدمات محیط زیستي، اوقات فراغت، کشت و کار مواد 
غذایي متنوع، متمایز و باکیفیت« (Amekawa, 2010: 10). تمرکز 
بر این سیاست، تحت عنوان؛ »کارآفریني کشاورزي براي توسعه 
روستایي«، منجر به بسط مفهوم؛ »منظر کشاورزي چندمنظوره« 

.(Rovai et al., 2016) در اروپاي غربي شده است

پایداری منظر مرتبط با منظر بافت کالبدی )سکونتی( 
روستا

سکونتگاه های  توسعه کالبدی  اصلی  سازنده های  و  مؤلفه ها 
محیطی،  عوامل  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  روستایی، 
 (Viskovicnika, 2017; Gorka, اقتصادی و اجتماعی تأثیر می گیرند
(2016. در پژوهشی دیگر نیز ابعاد فوق و زیر ابعاد آن در مفهوم 

 (Pourtaheri et. al., توسعه پایدار روستایی سازمان یابی شده اند
را  فضاي یک سکونتگاه  محتواي   )2013( بحرینی   .2014:37)

دربردارنده عناصر فرهنگي- تاریخی پایدار که خود، مجموعه ای از 
کیفیت ها و توانایي هایي است، می داند که در یک سکونتگاه خاص، 
به واسطه ارزش هاي جمعي و مشترک مردم جامعه، کسب و در 
نمادهاي کالبدي ساختار فضایي آن، متبلور شده است. بنابراین 
در بطن منظر سکونتی روستا می توان نشانگرهای پایداری- و 
ناپایداری - در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را واکاوی کرد. 

بیرونی،  تأثیرات  بودن  کمتر  تدریجی،  شکل گیری  دلیل  به 
بطئی بودن تغییرات منظر کالبدی و سایر موارد، در گذشته میزان 
تعامل، هماهنگی و عجین بودن آن با بستر شکل گیری روستا 
مشهودتر بوده است. امروزه به دلیل تحوالت و مداخالت درونی 
و بیرونی صورت گرفته از جنبه های مختلف در روستاها، بعضاً 
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منظر بافت کالبدی روستا دستخوش اغتشاش شده و در مسیر 
این   .(Montero-Parejo et al., 2017) ناپایداری قرار گرفته است
تغییرات در منظر روستاهای نزدیک به شهرهای بزرگ، به دالیل 
متعددی ازجمله گسترش پراکنده خانه های دوم -در روستاهای 
خوش آب وهوا-، ترویج الگوهای ساخت مسکن شهری، کاربرد 
فزاینده مصالح و الگوهای ساخت غیربومی و سایر موارد بیشتر 
 .(Rezvani et al., 2012; Kowkabi & Badri, 2020) مشاهده می شود
کنراد16 در پژوهش خود، تمرکز بر طراحي متناسب با بافت و 
مقیاس منظر روستایی را پراهمیت دانسته و بر مشارکت عمومي 
و جهات نوآورانه آن براي توسعه و پیاده سازي سیاست هاي منظر، 
تأکید می کند. او گسترش دامنه نگرش ها به تمام جنبه هاي منظر 
و انواع منظرها براي ظرفیت سازِي ارائه خدمات را ضروری می داند 
نیز مشارکت مردم  الیورا17  (Conrad et al., 2011). پژوهش های 

محلي در مدیریت مناظر را به عنوان عاملي مهم در پایداری منظر 
سکونتی روستا معرفی می کند (Oliveira et al., 2009). شکل دهنده 
اصلی منظر بافت کالبدی روستایی شامل دانه بندی و ترکیب توده 
و فضا است و عناصر کالبدی آن عبارت اند از منظر معابر، فضاهای 
باز، منظر کف و بام، عناصر متحرک و سایر کاربری ها. الگوهای 
اصلی بافت کالبدی روستاها شامل الگوهای متمرکز، پراکنده و 
انتقالی است و از این بین الگوی منظر غالب روستاهای ایران، 
متمرکز است به گونه ای که عواملی از قبیل: »دسترسی به آب، 
شکل زمین، دفاع، بالیای طبیعی و عوامل فرهنگی« دلیل تمرکز 

 .(Abbaszadegan, 2017) آن ها در طول تاریخ بوده است

تحوالت منظر روستایی در ایران

زمانی که نظام هاي حاکم بر روستا، اعم از طبیعي و انساني 
 (Knaps تغییر یابند، منظر روستا نیز دستخوش دگرگونی می شود
(Herrmann, 2018 &. در ایران برخی عوامل دروني و بیروني طي 

سالیان گذشته، محرک ایجاد تحوالت عمده در روستاها بوده اند. 
از آن جمله؛ محرک های اداری سیاسی، محرک های فرهنگی - 
اجتماعی، محرک های اقتصادی، توسعه فناوری ها و شیوه های 
 (Hojat, 2006; Akrami & Sameh, برشمرد  می توان  را  مدیریتی 

 .2016)

محرک های سیاسی عواملی مانند؛ حضور جدي و تعیین کننده 
نفت در اقتصاد ایران و جایگزینی آن با اقتصاد متکی به زمین، 
اصالحات ارضي )تغییرات ساختاری ایجادشده در جامعه، مدیریت 
تولید و بافت روستا، تقسیمات و مالکیت زمین و پیامدهای آن ها( 
و تحوالت پس از انقالب )تحوالت سیاسی مانند: ایجاد شوراها 
سهولت  و  جاده  احداث  قبیل:  از  عمرانی  اقدامات  دهیاری،  و 
انتقال برق، مخابرات و گاز به روستاها،  دسترسی به روستاها، 
ساخت مدرسه، حمام و خانه بهداشت، اهداء وام برای خانه سازی و 

16. Conrad
17. Oliveira

مقاوم سازی مسکن روستایی؛ و تحوالت اجتماعی شامل: مهاجرت 
را شامل می شود. مداخالت  اجتماعی روستا(  تغییر ساختار  و 
غیربومي و بیروني، ازجمله عوامل محرک تحوالت کالبدی روستا 
محسوب می شوند. این دسته از مداخالت شامل؛ انواع طرح های 
کالبدی روستایی، تحت حمایت مالی قرار گرفتن روستا، اعمال 
الگوهای  از  روستایی  الگوي  تأثیرپذیری  شهرسازی،  ضوابط 
شهری، تغییر بنیادین عملکرد روستا از تولیدی به خدماتی و 
مصرفی و به تبع همه این تغییرات، تحوالت و تغییرات کالبدی و 
 (Akrami & Sameh, 2016; Sartipipour, 2009; منظری روستا است
(Saeedi & Hosseini, 2010; Abbaszadegan, 2017. از محرکه ها و 

فرایندهای فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر تحوالت 
منظر روستایی مواردی مانند: تغییر نگرش روستائیان؛ جاذبه هاي 
واسطه  به  و شهرها  روستا  بین  ارتباطات  افزایش  شهرنشیني، 
 (Mahdavi, 2014; Pourtaheri فناوری ارتباطات را می توان نام برد
(et. al., 2014; Mahmoodi et al., 2016. محرک های توسعه فناوری 

مؤثر بر تغییرات منظر روستایی نیز شامل؛ »توسعه فناوری های 
مرتبط با حمل ونقل؛ فناوری های جدید مرتبط با روش و ابزار 
مکانیزه کشاورزي، دامداری صنعتی، شیوه ها و تجهیزات مدرن 
آبیاري و آبرساني و سیستم ها و تجهیزات اطالعاتی و ارتباطاتی« 
هستند (Kowkabi et al., 2014). همچنین تغییر نظام مدیریتی 
روستاها، تغییر سقف جمعیتی جهت تبدیل روستا به شهر، تغییر 
وظایف و عملکردهاي روستایي، وضع قوانین و سیاست گذاری 
صادرات،  )قیمت گذاری ها،  کشاورزی  محصوالت  خصوص  در 
واردات و سایر( هر کدام به عنوان محرک های برای تغییرات منظر 

روستایی به حساب می آیند )جدول شماره 1(.

روش شناسی تحقیق

مطالعه منظر روستا نیازمند ارتباط مستقیم و مستمر با فضاهاي 
مختلف طبیعی، اقتصادي، اجتماعي - فرهنگي و کالبدي روستا 
است. با توجه به اینکه ماهیت منظر به زمینه وابسته است و 
مطالعات مکتوب قبلی در شرایط زمینه ای فرهنگی متفاوت با 
روستاهای ایران انجام شده، بنابراین استخراج عوامل و عناصر 
شکل دهنده و تحول دهنده منظر که متناسب و گویای منظر 
روستایی ایران باشد، ضرورت دارد. به این ترتیب هدف پژوهش 
زمینه ای  شرایط  با  متناسب  پایدار  منظر  نشانگرهای  تعیین 
و زیست بوم روستاهای ایران است و با توجه به ماهیت آن، از 

روش شناسی تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است.

و  نظری  مبانی  مرور  حاصل  اولیه  نشانگرهای  از  برخی 
پژوهش های مکتوب قبلی و برخی نیز حاصل مطالعات کیفی و 
زمینه ای در منظر روستاهای ایران بوده اند. در واقع در پژوهش های 
پیشین نشانگرهای اصلی منظر پایدار روستایی با توجه به مرور 
 (Kowkabi & ادبیات پژوهش و ارزیابی متخصصان و حرفه مندان
(Badri, 2020 و مطالعات کیفی و زمینه ای (Kowkabi, 2020) به 
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دست آمده است و در این پژوهش با استفاده از 4 نمونه موردی، 
نشانگرهای اولیه راستی آزمایی شده تا بتوان مهم ترین نشانگرها را 
منطبق بر شرایط زمینه ای زیست بوم روستایی ایران بومی ساخت.

جامعه آماری- با هدف بومی سازی نشانگرها ضمن مشاهده 
مشارکتی، با دو گروه از جامعه روستایی شامل؛ ساکنین روستا 
)نیمه  اصلی  مصاحبه  است.  شده  مصاحبه  محلی  آگاهان  و 
ساختاریافته( جهت پاسخگویی ساکنین روستا )جدول شماره 2( 
و مصاحبه با سؤاالت باز جهت اخذ نظرات آگاهان محلی )جدول 
شماره 3( تهیه و تکمیل شده است. تعداد مصاحبه شوندگان با 
از مغفول  از فرمول کوکران محاسبه و برای اطمینان  استفاده 
نماندن داده های پراهمیت، عالوه بر پرسشنامه های اصلی، نظر 

افراد آگاه و مطلع محلی نیز در قالب سؤاالت باز و مصاحبه کسب 
شده است.

از  از مصاحبه شوندگان خواسته شد ذهنیت خود  همچنین 
منظر مطلوب روستایی را ترسیم کنند. بیشترین تکرار پاسخ ها 
مبین اهمیت و توجه بیشتر مردم به آن عوامل بوده و نشان 
می دهد در ادراک ذهنی و ارزیابانه ساکنین بومی نقش مهمی 
داشته اند. طیف ارزش گذاری سؤاالت چهار قسمتی شامل زیاد، 
تاحدی، کم و اصاًل است و دامنه ارزش هر سؤال بین 1 تا 4 متغیر 
است. برخی سؤاالت نیز به صورت باز مطرح و از مصاحبه شوندگان 

سؤال شده است.

جدول 1. جمع بندی تغییرات عمده منظر روستایی و نیروهای محرکه  آن ها در ایران.

محرکه ها و علل اصلیتغییرات منظر روستایی

ظهور اقتصاد متکی به نفت و کم رنگ شدن اقتصاد وابسته به زمین و خیزش بافت روستا از هسته اولیه به سمت نمودها و نشانه هاي روزگار نو
کشاورزی

اصالحات ارضی و حذف نظام ارباب- رعیتیقطعه قطعه شدن زمین های زراعی، تغییرات ساختاری و رشد بافت روستا
خشک شدن تدریجی قنات ها و نهرها، کاهش صرفه اقتصادی و رها شدن زمین ها، تغییر 

تغییر نظام مدیریت تولیدکاربری زمین، افزایش ساخت وسازها

گسترش مسیرهای دسترسی، تغییر مصالح و نمای بناها،
تغییر شیوه ساخت

انقالب اسالمی
)احداث جاده، ساخت مدارس، وام هاي مسکن(

طرح های کالبدی روستایی و حاکمیت ضوابط شهرسازیساخت بنا به تقلید از الگوهاي شهری، تعریض معابر
گسترش حمل ونقل و دسترسی، تأسیس شبکه های انتقال و توزیع آب،

توسعه فناوری هاکاربرد تجهیزات جدید تولید، توسعه ارتباطات و اطالعات

تحوالت فکری و تغییر نگرشاستقبال و ترویج الگوها و مصالح غیربومی، تغییرات فرهنگی و مظاهر آن
خشک شدن منابع آب )سطحی، زیرزمینی(، رها ساختن زمین های کشاورزی، خالی شدن و 

تخریب خانه های قدیمی، متروکه شدن روستا
تغییر شرایط اقلیمی و توان محیطی

)خشکسالی و فقر منابع(
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان مبتنی بر مرور ادبیات پژوهش، 1398                                                                                               

جدول 2. ترکیب جامعه آماری پژوهش )ساکنان روستا(.

متغیرمصاحبه شوندگان
گروه سنی

مجموع
61 سال و باالتر16-2425-4445-60

مرد
3074148126تعداد
8.2358/711/16/3100/0درصد

زن
12484468تعداد
17/670/65/85/8100/0درصد

کل
421221812194تعداد
21/626/99/22.6100/0درصد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  
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جدول 3. ترکیب جامعه آماری پژوهش )آگاهان محلی(.

متغیرمصاحبه شوندگان
گروه سنی

مجموع
75 سال و باالتر4575-61 – 2560 – 44

کل
253212تعداد
0/170/410/250/17100/0درصد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

مقاله حاضر، خالصه بخشی از پژوهش های طوالنی است که 
در زمینه منظر روستایی ایران انجام شده است. در پژوهش اصلی 
طی چند مرحله روستاها دسته بندی و محدود شده اند تا نهایتاً 
به مطالعه موردی 4 روستای زیر به عنوان نمونه دست یافته ایم 
)تصویر شماره 1(. روند انتخاب روستاها به این ترتیب بوده است:

ابتدا بر اساس پهنه بندی اقلیمی روستاها مشخص شده اند،  
سپس بر مبنای خرد اقلیم ها و شکل ناهمواری زمین درون هر یک 
از پهنه های چهارگانه اقلیمی کشور، روستاها دسته بندی شده اند. 
در ادامه با استفاده از منابع متعددی مانند طرح بافت شناسی 
بنیاد  باارزش  بافت  دارای  روستاهای  لیست  کشور؛  روستایی 
حوزه  خبرگان  و  متخصصان  نظر  و  اسالمی؛  انقالب  مسکن 
مطالعات/ معماری روستایی، سعی شده است روستاهای شاخص 
پهنه های اقلیمی که تا حد زیادی اصالت خود را ازلحاظ کالبدی- 
اجتماعی- فرهنگی حفظ کرده و از تغییرات شدید به دور مانده 

باشند مشخص گردد. پس از آن از بین روستاهای شاخص در هر 
پهنه اقلیمی، یک روستا به صورت نمونه انتخاب و مطالعات بیشتر 
و عمیق انجام شده است. بنابراین 4 روستای زیر ضمن تأکید 
بر شاخص بودن در پهنه اقلیمی موردنظر، صرفاً به عنوان نمونه 
انتخاب شده اند )تصویر شماه 1(. با توجه به تفاوت های موجود 
در اقلیم ها، برخی سؤاالت در تناسب با شرایط روستای موردنظر 
و با اندکی تفاوت در گزینه ها تنظیم شده است، تا بهتر با شرایط 

زمینه انطباق یابد. روستاهای مطالعه شده عبارت اند از:

1- روستای انبوه )رودبار( در اقلیم سرد و کوهستانی،

2- روستای فورگ )درمیان( در اقلیم گرم و خشک،

3- روستای دستک )آستانه اشرفیه( در اقلیم معتدل و مرطوب 
ساحلی و

4- روستای طبل )قشم( در اقلیم گرم و مرطوب.

Kowkabi, 2020 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. پهنه های اقلیمی چهارگانه و روستاهای )نمونه و شاخص( انتخاب شده در هر اقلیم. منبع



738

فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1399 . دوره 11. شماره 4

یافته ها 

یافته های این پژوهش عالوه بر تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم 
ابعاد طبیعی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی بر منظر 
نشانگرهای ذیل  ارتباط  و  تأثیرات  نیز گویای  پایدار روستایی، 
هر بعد با یکدیگر است. به طوری که قادر به تضعیف، تقویت و 
در برخی مواقع هم پوشانی اثر یکدیگر هستند. به عنوان نمونه؛ 
هر چند قابلیت های محیطی و نشانگرهای زیرمجموعه آن در 
بعد طبیعی قرار می گیرند، اما در بهره برداری اقتصادی و تعیین 
نوع معیشت و درآمدزایی که زیرمجموعه بعد اقتصادی است، نیز 
تأثیر می گذارد. بنابراین تأثیرگذاری آن بر منظر پایدار هم از بعد 

طبیعی و هم از بعد اقتصادی حائز اهمیت است.

پس از بررسی و تعیین نشانگرهای اولیه، برای تشخیص اهمیت 
زمینه ای  شرایط  با  انطباق  در  که  نشانگرهایی  تأثیرگذاری  و 
روستایی ایران هستند، پرسشنامه ای حاوی مجموعاً 64 نشانگر 
نهایی تهیه شده است به طوری که 18 نشانگر زیرمجموعه بعد 
کالبدی، 24 نشانگر ذیل بعد طبیعی، 16 نشانگر در زیرمجموعه 
بعد فرهنگی- در ادامه، یافته های تجمعی روستاها، برای هر یک 
از ابعاد، به طور جداگانه و در انتها به طور مقایسه ای بین دسته ای 

ارائه شده است )جداول شماره 4 تا 8(.

بعد کالبدی- از مجموع 18نشانگر نهایی و درج شده در ذیل 
این بعد، مواردی که از دید جامعه محلی نشانه های پراهمیتی 
برای تشخیص منظر پایدار روستایی هستند، در جدول شماره 4 
مشاهده می شود. بیشترین درصد را روستائیان گزینه »تأثیرگذاری 
زیاد« برای این نشانگرها انتخاب کرده اند. 66 درصد از جامعه 

آماری، »سازگاری معماري خانه ها و بافت روستا با اقلیم« را در 
منظر پایدار روستایی حائز اهمیت زیاد دانسته اند. 61/9 درصد از 
آن ها، »مناسب بودن محل استقرار روستا« را دارای اهمیت زیاد 
می دانند. 58/3 درصد از جامعه آماری، »هماهنگی نمای بناهای 
عمومي با خانه های روستا« را دارای اهمیت زیاد و 58/3 درصد 
از آن ها »سازگار بودن مصالح با شرایط اقلیمی« را پراهمیت در 
منظر پایدار روستایی می دانند. 56/2 درصد از ساکنین، »تلفیق 
موزون بافت روستا در ترکیب با طبیعت« را نشانگری حائز اهمیت 
در منظر پایدار روستایی دانسته اند. همچنین آگاهان محلی در 
ارزیابی همسو با عموم ساکنین، موارد 1 و 4 )جدول شماره 4( 
را داری بیشترین اهمیت در منظر پایدار تشخیص داده اند. ارزیابی 
آگاهان محلی گویای این است که انسان های بومی مواردی که 
در عمل تجربه کرده و اثراتش در زندگی خود مشاهده و درک 
کرده اند را می پذیرند و باور دارند. در واقع بهترین روش آموختن 

که خطا ندارد.

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل نشانگرها در این بعد و درصد 
باالی افرادی که نشانگرهای فوق را دارای تأثیر زیاد تشخیص 
داده اند، بیانگر تجربه ساکنان روستایی در زمینه تأثیری است که 
الگوی ساخت خانه و قدمت آن بر پایداری منظر روستایی دارد. 

وضعیت خانه های روستایی جامعه پژوهش، در جدول شماره 
5 نشان داده شده است. در ادامه بررسی ها نشان می دهد: 

- 27/8 درصد از پاسخ دهندگان در خانه هایی با عمر کمتر از 
10سال زندگی می کنند که 60 درصد از آن ها خانه های نوساز 
را با معماری جدید ساخته اند. آن ها تنها 19/2 درصد از بناهای 

سکونتی خود را با الگو گرفتن از معماری سنتی بنا کرده اند. 

جدول 4. میزان اهمیت نشانگرهای کالبدی در منظر روستایی پایدار )به تفکیک تعداد و درصد پاسخ دهندگان(.

متغیرنشانگر)کالبدی(ردیف
میزان اهمیت

مجموع
اصاًلکمتااندازه ایزیاد

سازگاری معماري خانه ها و بافت با شرایط اقلیمی1
12848108194تعداد
66/024/75/24/1100درصد

مناسب بودن محل استقرار روستا و موقعیت آن2
12050186194تعداد
61/925/89/33/1100درصد

هماهنگی نمای بناهای عمومي با خانه های روستا )آب انبار، 3
مسجد...(

11266122192تعداد
58/334/46/21/0100درصد

سازگار بودن مصالح )جنس و رنگ( بناهای روستا4
 با آب وهوای محلی

11256204192تعداد
58/329/210/42/1100درصد

تلفیق موزون بافت روستا در ترکیب با طبیعت5
10866126192تعداد
56/234/46/23/1100درصد
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جدول 5. دامنه پژوهش  پرسشنامه از لحاظ وضعیت بنای سکونتی پاسخ دهندگان )قدمت و سبک ساخت(.

عمر بنا
متغیر)سال(

وضعیت بنا از لحاظ الگوی معماری
مجموع قدیمی/مرمتی

الگوی سنتی
الگوی
جدید

نوساز/ بازسازی
الگوی سنتی

>10
5311147تعداد
7/160/019/227/8درصد

15-10
76720تعداد
10/78/011/510/1درصد

25-15
1182949تعداد
17/912/053/827/8درصد

35-25
239739تعداد
39/316/011/522/8درصد

< 35
154423تعداد
25/04/03/811/4درصد

مجموع
615557177تعداد
100/0100/0100/0100ُ/0درصد
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- 27/8 درصد از پاسخ دهندگان در خانه هایی با عمر متوسط 
بین 15تا25 سال زندگی می کنند. 53/8 درصد از این خانه ها با 

الگوی معماری سنتی ساخته یا بازسازی شده اند. 

بعد طبیعی- در بعد طبیعی، از بین 24نشانگر نهایی شده، 
 (kowkabi, 2020; Kowkabi & حاصل از مراحل پیشین پژوهش
(Badri, 2020، بیشترین درصد روستائیان، گزینه »اهمیت زیاد« 

را برای 5 نشانگر درج شده در جدول شماره 6 انتخاب کرده اند 
و ازنظر آن ها این موارد، نشانه های مناسب تری برای منظر پایدار 
روستایی به شمار می آیند. بیشترین درصد جامعه آماری )82/3 
که  روستا  طبیعي  زیباي  و  شگفت انگیز  »منظره های  درصد(، 
احساس تحسین انسان را برمی انگیزد« را نشانگر منظر پایدار 
روستایی تشخیص داده اند. ساکنان محلی به تجربه دریافته اند 
که »وجود  نقاط سبز و خرم، و خوش آب وهوا در طبیعت اطراف 
روستا« در شکل گیری منظر پایدار روستایی اهمیت دارد. بنابراین 
از آن ها )70/8 درصد( این مورد را حائز اهمیت  درصد باالیی 
از آن ها، »وجود فضاي سرسبز  تشخیص داده اند. 69/8 درصد 
روستا و اطراف آن« و 65/6 درصد، »جمع شدن منظرهای متنوع 
طبیعی«را پراهمیت دانسته و 65/6 درصد از جامعه محلی نیز، 
»منظر باز و گسترده زمین هاي وسیع کشاورزی« را در تشخیص 

منظر پایدار روستایی حائز اهمیت می دانند.

است  به گونه ای  منظر  ماهیت  اجتماعی-  فرهنگی  بعد 
به طور  اجتماعی،   - فرهنگی  بعد  زیرمجموعه  نشانگرهای  که 

غیرمستقیم عمل کرده و تأثیرات ثانویه و در عین حال جلوه های 
یا  ارتقا  تغییر،  سبب  و  داشت  خواهند  منظر  بر  طوالنی مدت 
این  بیانگر  پژوهش،  یافته های  می شوند.  آن  پایداری  تضعیف 
است که ذی اثران در شرایط زمینه ای روستای خود از بین 16 
نشانگر فرهنگی - اجتماعی نهایی شده طی مراحل پژوهشی قبلی 
(kowkabi, 2020; Kowkabi & Badri, 2020)، 5 مورد ذکرشده در 

جدول شماره 7 را به عنوان تأثیرگذارترین عوامل انتخاب کرده اند. 
مناسب تری  نشانگرهای  موارد،  این  محلی  جامعه  در  بنابراین 
درصد  بیشترین  هستند.  روستایی  پایدار  منظر  بیان  برای 
مصاحبه شوندگان )80/2 درصد( »هویت تاریخي و قدمت روستا« 
را عامل مؤثری در پایداری منظر روستا برشمرده اند. درصد باالیی 
از ساکنان محلی )75/8 درصد( عقیده دارند که »میزان تمایل و 
رعایت حریم های قانونی )قنات، رودخانه و جاده ها( توسط مردم« 
تأثیر زیادی در پایداری منظر روستا دارد. 75 درصد از ذی اثران، 
»دل بستگی و وابستگی به زادگاه )بعد مکان(« و 74 درصد آن ها 
)جشن های سنتی  روستا  در  موردتوجه  و  ویژه  مراسم  »وجود 
و آیین های مذهبی و عزاداری مذهبي(« را نشانگری مؤثر در 
پایداری منظر روستایی می دانند. درصد باالیی از جامعه آماری 
)71/9 درصد(، »همکاری، ارتباط و همبستگي مردم با یکدیگر« 
را بر پایداری منظر روستایی تأثیرگذار می دانند. هر چند این 
نشانگر تأثیر خود را در طوالنی مدت و به طور غیرمستقیم خواهد 

گذاشت.
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بعد اقتصادی- بعد اقتصادی و نشانگرهای ذیل آن، تأثیرات 
غیرمستقیمی بر منظر خواهند داشت و منجر به تغییرات بطئی 
در طی زمان خواهند شد. به طوری که گاهی شرایط کمی و کیفی 
آن را ارتقا داده و گاهی آن را تضعیف می کنند. یافته های پژوهش 
پاسخ دهندگان،  از  کمتری  درصد  درمجموع،  می دهد؛  نشان 
نشانگرهای این بعد را دارای تأثیر زیاد تشخیص داده اند. با این 
وجود در 3 مورد ذکرشده در جدول شماره 8، بیشترین درصد 
روستائیان گزینه »تأثیرگذاری زیاد« را انتخاب کرده و آن ها را 

به طور نسبی نشانگر مناسب تری برای منظر پایدار روستایی از 
بعد اقتصادی عنوان کرده اند؛ بدین ترتیب 56/2 درصد از جامعه 
آماری، شیوه های معیشتی روستا را عاملی تأثیرگذار در پایداری 
منظر روستایی دانسته اند. 43/8 درصد از ذی اثران، متنوع بودن 
راه های کسب درآمد را دارای تأثیر زیاد برمی شمرند و 42/7 درصد 
از ساکنان محلی، »تأثیرگذاری درآمد« را در منظر روستایی را 

مهم می دانند.

جدول 6. تعداد و درصد پاسخگویان به نشانگرهای طبیعی منظر پایدار روستایی.

متغیرنشانگر طبیعیردیف
میزان اهمیت

مجموع
اصاًلکمتااندازه ایزیاد

منظره های شگفت انگیز تحسین برانگیز طبیعي1
15812166192تعداد
82/36/28/33/1100درصد

نقاط سبز و خوش آب وهوای طبیعی اطراف2
1364286192تعداد
70/821/94/23/1100درصد

وجود فضاي سرسبز روستا و اطراف آن3
13436166192تعداد
69/818/88/33/1100درصد

جمع شدن منظرهای متنوع طبیعی4
)کوه، دره، دشت...(

12640188192تعداد
56/620/89/44/2100درصد

منظر باز و گسترده زمین های وسیع کشاورزی5
12648144192تعداد
100½65/625/07/3درصد
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جدول 7. تعداد و درصد پاسخگویان به نشانگرهای فرهنگی اجتماعی منظر پایدار روستایی.

نشانگرهایردیف
متغیرفرهنگی- اجتماعی

میزان تأثیر/ اهمیت
مجموع

اصاًلکمتااندازه ایزیاد

قدمت و هویت تاریخي روستا1
1543080192تعداد
80/215/64/20100درصد

تمایل و رعایت حرایم قانونی )قنات، رودخانه و جاده ها(2
14430160190تعداد
75/815/88/40100درصد

دل بستگی و وابستگی به زادگاه3
1444260192تعداد
75/021/93/10100درصد

وجود مراسم خاص و موردتوجه مردم4
)جشن ها، مراسم سنتی/مذهبي(

1424406192تعداد
74/022/903/1100درصد

همکاری، ارتباط و همبستگي مردم5
1384842192تعداد
71/925/02/11/0100درصد
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جدول 8. تعداد و درصد پاسخگویان به نشانگرهای بعد اقتصادی منظر روستایی.

متغیرنشانگر اقتصادیردیف
میزان تأثیر/ اهمیت

مجموع
اصاًلکمتااندازه ایزیاد

شیوه های معیشتی روستا1
)کار فصلی، کوچ نشینی، یکجانشینی...(

1087482192تعداد
56/238/54/21/0100درصد

تنوع راه کسب درآمد2
)کشاورزي و دامپروري، صنایع روستاییان...(

8474268192تعداد
43/838/513/54/2100درصد

درآمد و اقتصاد3
)تأثیرگذاری بر توجه به ظاهر تک بنا/ بافت(

8270328192تعداد
42/736/516/74/2100درصد
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بحث و نتیجه گیری 

واژه هایي  با  روستایی،  منظر  درک  به  نسبت  بومی  ساکنین 
واکنش نشان مي دهند که محیط برایشان معنی می کند. این 
معاني چنان  که راپوپورت18 )2016( نیز معتقد است، جداي از 
ساختار و عملکرد اجزاي محیط زیست بوم نیست؛ و به الگوهای 
ذهني مردم از محیط طبیعی پیرامون، به همراه بافت کالبدی 
روستا مربوط مي شود. در واقع این گونه نیست که الگو ها قبل از به 
وجود آمدن، در ذهن روستایی معنایي داشته باشند. بلکه الگو ها، 
با تشخیص اینکه در ساختار محیط چگونه تداعي مي شوند یا به 
عبارت بهتر، چگونه عمل می کنند، در ذهن روستایی معنی پیدا 
می کند. الگو هاي موجود در هر منظر روستایی، پیام هاي اساسي و 
تعیین کننده ای براي سازندگان و استفاده کنندگان منظر به همراه 
دارد که در قالب درک ساکنان بومی از منظر و الگوهای موجود 
در همان زمینه روستا قابل تفسیر و تحلیل است. به همین دلیل 
چگونگي تعبیر ذی اثران )ساکنین محلی(، در تعیین و تشخیص 

نشانگرهای مؤثر در پایداری منظر روستایی حائز اهمیت است. 

این پژوهش، درک این موضوع را که »پایداری منظر روستایی 
بیش از آنکه محدود به ویژگی های صرفاً کالبدي باشد، تحت تأثیر 
ویژگي هاي معنایي و مفهومي است« را روشن تر مي سازد. این 
ویژگي هاي معنایي، مواردی مانند ترجیحات ذهني و خاطره ها را 
نیز شامل مي شوند. با درک عمیق رابطه ساکنین محلی با محیط 
براي  توانایي متخصصان، طراحان منظر و معماران  زیست بوم، 
آفرینش منظرهاي باکیفیت و سودمند، ارتقا یافته و با برقراری 
ارتباط ذهني با ذی اثران، کیفیت ادراک زیست بوم در ارتباط با 

منظر روستایی، در پژوهشگران بهبود می یابد.

نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد فرهنگی - اجتماعی در 
بیشتر اقلیم ها پراهمیت تر تشخیص داده شده اند. البته اخیراً در 
اقلیم معتدل و مرطوب به دلیل گردشگر پذیر بودن، دسترسی و 

18. Rapoport

ارتباطات بیشتر با شهر و الگو گرفتن از شهروندان و گردشگران 
شهری، نشانگرهای بعد فرهنگی - اجتماعی که محلی و خاص 
است.  کرده  پیدا  کم رنگ تری  جلوه  است،  روستایی  زیست بوم 
تغییرات عمده ای که در منظر روستایی این نواحی به خصوص در 

سالیان اخیر مشاهده می شود، مؤید مدعا است. 

در بعد کالبدی، بیشترین درصد روستائیان گزینه »تأثیرگذاری 
زیاد« را به نشانگر »سازگاری معماري خانه ها و بافت روستا با 
برایان  نظریه  راستای  در  نتیجه  این  داده اند.  اختصاص  اقلیم« 
گودي )1993( است و بر خوانایی، سرزندگی و هماهنگی با بستر 
موجود تأکید دارد. با این وجود یافته های پژوهش )جدول شماره 
5( گویای این واقعیت است که؛ در حالی که درصد باالیی از جامعه 
آماری )66 درصد( این نشانگر را، دارای بیشترین تأثیر در منظر 
پایدار روستایی تشخیص داده اند، 60 درصد خانه های ساخته شده 
توسط آن ها )البته با دخالت متخصصین بیرونی( طی یکی دو دهه 
اخیر، فاقد الگوی معماری بومی بوده اند. هر چند در طراحي بناها، 
عملکرد و پاسخگویی به نیازهای روز استفاده کنندگان، بیشتر از 
جنبه های مفهومی و زیباشناختي مورد تأکید جامعه محلی بوده 
است، اما لزوم پژوهش های بیشتر برای واکاوی علل این تناقض، 

احساس می شود. 

در این پژوهش »مناسب بودن محل استقرار روستا و موقعیت 
آن« از نگاه ساکنین محلی پراهمیت ترین نشانگر بعدی شناخته 
شده است. این نتیجه، همسو با نتایج پژوهش های آنتروپ )2005 
و 2006( و ناوه19 )2013( است که بر تعامل بین طبیعت و 
فرهنگ تأکید دارند و آن را به عنوان یک ویژگي ضروري برای 
منظر روستایی در نظر گرفته اند. ازنظر آن ها این تعامل، از جنبه 

پایداري منظر سنتي کشاورزي، مهم محسوب می شود.

شامل:  ترتیب  به  بعدی  تأثیرگذار  و  پراهمیت  نشانگرهای 
»هماهنگی نمای ساختمان های عمومي با خانه های روستا« و 
»سازگار بودن مصالح )جنس و رنگ( بناهای روستا با شرایط 

19. Naveh
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اقلیمی« است. این نشانگرها، هم آوا با بنتلي )1990( بر سازگاري 
بصري در حین پشتیبانی از زیست بوم ها بوده و همسو با نظریه 
مقیاس  روستا،  بستر  با  هماهنگی  بر   )1993( گودي  برایان 
انسانی و خوانایی تأکید دارد. نشانگر پراهمیت بعدی؛ »هماهنگی 
معماری روستا با طبیعت اطراف« است. این نشانگر مؤید ویژگي 
کل گراي منظر چندمنظوره در کلیه زیست بوم های انساني که 

سلمون )2008( نیز به آن اشاره دارد، است

یافته های پژوهش نشان می دهد در بعد طبیعی، بیشترین درصد 
روستائیان »منظرهای شگفتانگیز و تحسین برانگیز طبیعي« را 
نشانگری مهم برای منظر پایدار روستایی از بعد طبیعی می دانند. 
که  است   )2009( سلمون  پژوهش های  با  همسو  نشانگر  این 
عقیده دارد؛ مردم اغلب از طریق ویژگي هاي خاص منظر مانند: 
منابع طبیعی ویژه یا میراث تاریخي خاص، محلی را مي شناسند. 
با توجه به اهمیت این نشانگر حفظ این مناظر برای پایدار ماندن 

منظر روستایی مهم است.

وجود  نقاط سبز و خرم، و خوش آب وهوا در طبیعت اطراف 
روستا و وجود فضاي سرسبز روستا و اطراف آن، ازجمله خصوصیات 
طبیعی هستند که به تجربه ساکنان محلی نشانگر مؤثری در 
تشخیص منظر پایدار روستایی به حساب می آیند. در همین راستا 
نتایج پژوهش های قبلی نشان داده اند که برای پایداری منظر، 
شبکه هاي آب و پوشش گیاهي که زیربناي عملکردي نواحي 
حومه اي هستند، باید در این مقیاس به هم متصل باشند. جمع 
شدن منظرهای متنوع طبیعی در یک جا )مانند؛ کوه، دره، دشت( 
و همچنین چشم انداز خاصی که روستا به دلیل وسعت زمین هاي 
قابل کشت به نمایش می گذارد نیز خصوصیت های بعدی هستند 
که در شرایط زمینه ای روستایی ایران، نشانگر دیگری از منظر 
پایدار محسوب شده است. در این خصوص همان گونه که تام 
ترنر20 )1998( به ایده مقایسه الگوهاي  موجود در یک  چشم انداز 
اشاره دارد و روابط  بین  محیط هاي  زیستي را  حائز اهمیت می داند؛ 
بر  باید  یکدیگر،  از  مجزا  به صورت   زیست بوم ها  بررسي   به جاي  

ساختارها و الگوهاي  موجود در منظر تمرکز شود.

بعد  از  را  آن ها  روستائیان  درصد  بیشترین  که  نشانگرهایی 
داده اند،  تشخیص  تأثیرگذار  و  پراهمیت  اجتماعی   - فرهنگی 
عبارت است از؛ هویت تاریخي و قدمت روستا. همسوی با نتایج 
گزینه ای  را  هویت  نیز   )2009 و   2008( سلمون  پژوهش، 
پراهمیت در منظر پایدار دانسته است. چرا که هویت تاریخی 
مراسم  وجود  می بخشد.  غنا  را  مکان  به  تعلق  قدمت، حس  و 
خاص در روستا و توجه مردم به آن ها، مانند؛ جشن های سنتی، 
آیین های عزاداری و مذهبي و همچنین دل بستگی و وابستگی به 
زادگاه نیز نشانگرهای تأثیرگذاری در این بعد هستند. هر چند 
به صورت ثانویه و به کندی ردپای خود را بر منظر باقی می گذارند. 

20. Turner

نشانگرهایی مانند سنت ها، رسوم، دانش و باورهاي عامه، بیانگر 
اخالقیات و ارزش هاي پایای ساکنان بومی بوده و خصلت ذاتي 
جامعه روستایی شده اند. این الگوهاي رفتاري چنان که توسلی 
آئین هاي مذهبي و قومي  قالب  نیز معتقد است؛ در   )1997(
ظاهر شده و عموماً با بار فرهنگي و رواني، کیفیتي ادراکي به 
فضا مي بخشند. این نتیجه، دیدگاه لینچ21 )1994( را که معتقد 
است؛ پایداري متعلق به منظرهایی است که تداوم فرهنگي را 
ارتقا بخشیده، به بقا و پایداري ساکنان کمک کند و زمینه رشد 
فردي آن ها را فراهم آورده باشد یا آن را تقویت کند، را تأیید 
می کند. بنابراین براي حفظ پایداري منظر روستایی، عالوه بر 
حفظ کیفیت های طبیعی و کالبدی آن، باید نشانگرهای فرهنگی 
که از دید ساکنان بومی حائز ارزش و اهمیت هستند، از گزند 
تأثیرات منفی محرکه هاي بیروني و روند دگرگونی های ناهمگون، 

حفظ شوند.

و  تعاون  همبستگي،  ارتباطات،  روستا؛  ساکنین  هرچند 
همکاری مردم با یکدیگر را نشانگر تأثیرگذاری در پایداری به 
حساب نمی آورند؛ اما این تعامالت، محرک های است که به طور 

غیرمستقیم بر پایداری منظر روستایی تأثیر بسزایی می گذارد.

سیماي  و  بصري  کیفیت  نظریه  مانند  قبلی  پژوهش های 
سکونتگاه لینچ )1994(، با وجودی که ابعاد کالبدي را بیشتر 
و  اجتماعی  )از جنبه  به سرزندگی  اما  داده اند،  قرار  موردتوجه 
بیولوژیک( و معنی دار بودن زندگی نیز اشاره داشته اند که نتایج 

این پژوهش مبین آن است. 

معیشتی  شیوه های  مانند  اقتصادی  نشانگرهای  روستاییان 
کشاورزي،  درآمد، شامل؛  راه های کسب  بودن  متنوع  و  روستا 
نشانگرهای  سایر  از  مؤثرتر  را  روستایي  صنایع  و  دامپروري 

اقتصادی ارزش گذاری کرده اند.

همچنین تعدادی از افراد، افزایش درآمد را در میزان توجه مردم 
به ظاهر خانه و به تبع آن، منظر بافت کالبدی مؤثر می دانند. اما 
بعد  نشانگرهای  پاسخ دهندگان،  از  کمتری  درصد  درمجموع 
اقتصادی را دارای تأثیر زیاد تشخیص داده اند. نتیجه حاصل از 
نشانگرهای بعد اقتصادی در شرایط زمینه ای روستایی ایران، با 
مدل اکوتراست )اقتصاد محیط زیستی قابل اعتماد( که »مناطق 
بازدهی  به منظور  تولید  بر  و  را مطرح ساخته  مولد«  روستایي 
اقتصادی متمرکز تأکید دارد، در تناقض است. یکی از دالیل آن 
می تواند تأثیرات غیرمستقیم و تدریجی تحوالت اقتصادی بر منظر 
روستایی باشد. و اینکه معموالً در دید عموم کلمه منظر بیشتر 
تداعی کننده مواردی است که در ظاهر و نمای اشیاء یا محیط 
و در زمانی کوتاه بروز می یابد، حال آنکه تأثیرات غیرمستقیم و 
ثانویه به تدریج و در پی سایر عوامل، تأثیرات خود را به نمایش 
به  تناقض  این  علت های  یافتن  برای  وجود  این  با  می گذارند. 

21. Lynch
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پژوهش های بیشتری نیاز است. در همین حال نتایج پژوهش با 
دیدگاه هایی که بر اهمیت پایداري منظر سنتي کشاورزي تأکید 

دارد، همسو است.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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