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يكي از تغييراتي كه همواره در طول زمان به گونه اي محسوس بر پيكره روستاها قابل بررسـي و مشـاهده اسـت، تغييـر منظـر و چشـم انـداز        
باشد كه فرايندي متداوم خواهد بود. به عبارتي آينده روستاها، بـه ويـژه روسـتاهايي بـا موقعيتهـاي فضـايي ويـژه نظيـر حـوالي           روستايي مي

در راستاي ارزيابي ميزان تغيير منظر و چشـم انـداز   تحليلي  -با روشي توصيفيحاضر  كالنشهرها از اين تغيير در امان نخواهد بود. لذا مطالعه
. در اين نجام شده استاو با هدف شناسايي ابعاد و شاخص هاي منظر و چشم انداز  در سالهاي اخيرحاشيه كالنشهر مشهد كالبدي روستاي 

مولفـه شـامل كـاركرد، هويـت، اجـزاء و عناصـر و        4در قالـب  (تدوين شده براساس شـاخص هـاي مسـتخرج     پرسشنامه با استفاده ازمطالعه 
روسـتاي دوسـت آبـاد،     4نتايج تجزيـه تحليـل داده هـا در     به ارزيابي اين تغييرات اقدام شده است. )ويژگي هاي منظر و چشم انداز كالبدي

درصد، بيشترين تاثير را دارد. با بررسـي ابعـاد منظـر و چشـم      000/4صيدآباد، پركندآباد و لقماني نشان مي دهد كه متغير كاربري اراضي با 
درصد بيشترين تـاثير   37/3با ميانگين  چشم انداز كالبدي كاركردبعد از ابعاد منظر، بعد  4يان انداز كالبدي در روستاهاي مورد مطالعه، در م

نتيجـه  مي باشد كه حاكي از معنادار بودن تغيير منظـر در روسـتاهاي مـورد مطالعـه مـي باشـد.        00/0را پذيرفته است. سطح معناداري برابر با 
 3درصـد بـا    966/2اي مورد مطالعه، حاكي از تفاوت ميانگين بـين روسـتاي لقمـاني بـا ميـانگين      آزمون مقايسه ميانگين تغييرات منظر در روستاه

  مي باشد.    355/3، 040/3، 083/3روستاي دوست آباد، پركندآباد و صيدآباد به ترتيب با ميانگين 
  .كالنشهر مشهد، تغييرات كالبدي، منظر روستاييي، چشم انداز كليدي: كلمات

  
Abstract: 
One of the changes that can be appreciably visible over time on the figment of villages is the landscape and 
rural landscape, which will be a continuous process. In other words, villages, especially villages with special 
spatial positions, such as metropolitan areas, will not be safe from this change. Therefore, the present study 
has been conducted with a descriptive-analytical method in order to evaluate the landscape and landscape 
outlook of Mashhad's metropolitan village margin in recent years with the aim of identifying the dimensions 
and indicators of landscape and landscape. In this study, a questionnaire was developed based on selected 
indicators (in the form of four components including function, identity, components and features, landscape 
features and physical outlook) to evaluate these changes. The results of data analysis in 4 Dostabad, Sidabad, 
Perkandabad and Loghmani villages show that land use variable with 4,000 percent has the greatest impact. 
By examining the dimensions of landscape and physical outlook in the studied villages, among the 4 
dimensions of the landscape, the function of the physical landscape with an average of 3.37 percent has the 
greatest effect. The significance level is equal to 0/00, indicating the significance of landscape change in the 
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studied villages. The result of the comparison of the mean of landscape changes in the studied villages 
indicates that the average difference between Loghmani villages with an average of 966.2% is with 3 districts 
of Dostabad, Perkandabad and Sidabad, with an average of 3.355.3.040.3.083, respectively. 
Keywords: landscape, rural landscape, physical changes, metropolis of Mashhad. 

  
  مقدمه -1

 نيروهـاي  جريـان  و و حضـور  سـكونتگاهي  مختلـف  روابـط  متفـاوت  نظام كالنشهري بواسطه وزه هايامروزه ح

 شناخت، و است؛ بخشيده خود كانون هاي روستايي به را متفاوت سيمايي كالنشهري، از قطب گرفته نشات مختلف

اسـت (اكبـر پـورو     رداربرخـو  ايويژه كاربردي و نظري اهميت از آن، بر حاكم كلي قانونمندي هاي و كشف تبيين
). در روستاهاي حوزه پيراشهري، تغييرات كالبدي به ويژه، كـاربري اراضـي بـه موضـوعي فزاينـده و      65:1388نجفي،

جدي تبديل شده است. خارج شدن از فعاليت اصلي كشـاورزي، سـرعت زيـاد تغييـر كـاربري در داخـل روسـتاهاي        
افتد و در نهايت در قالب برخوردگاه شهر و روستا نمايان مي شود پيراشهري و گسترش كالبدي آنها پيوسته اتفاق مي 

). مهمترين تاثير وقوع چنين تحوالتي تغيير چشم انداز و منظـر نـواحي روسـتايي    833:1394(سجاسي و صدرالسادات،
ر بـا  است. جوامع روستايي به عنوان بخشي از چشم انداز و نظام سلسه مراتب سكونتگاهي كشور در طي دهه هاي اخي

توجه به دگرگوني هاي حاصل از سياست هاي اجتماعي و اقتصادي بخش هاي دولتي و خصوصي، ضمن ايجاد رابطه 
فضـايي خـود   -اي پيچيده و تنگاتنگ با جوامع شهري دستخوش تغييرات و دگرگوني هاي بسياري در عرضه كالبدي

ي توان شامل ابعاد مختلفي از اجزا و كالبـد روسـتاها   تغييرات كالبدي ناشي از تاثيرات شهرها بر روستاها را مشده اند. 
هـاي حمـل و نقـل روسـتا، تـامين آب شـرب       دانست. از قبيل كاربري اراضي، مساكن روستايي، اصالح معابر و شبكه

رسـاني، خـدمات آموزشـي، خـدمات بهداشـتي و درمـاني(مطيعي       آوري زباله، برقبهداشتي، احداث فاضالب و جمع
منظر محصول تعامل انسان با محيط در فضاي بيروني است و منظر روستايي را جامعه، در طـول  ). 95:1390لنگرودي، 

تاريخ  و در چارچوب اقتضائات طبيعي و تاريخي پديد آورده است. بنابراين منظر خودبه خود پديـد نمـي آيـد بلكـه     
، از آنها اخـذ و در آنهـا رخنـه مـي     انسان با همه پيچيدگي ذهني خود، در فرايندي رفت و برگشتي با طبيعت و محيط

كند. رنگ مشترك طبيعت و رابطه ي موجود بين انسان و محيط در شـهرها و روسـتاها در منظـر بـه خـوبي پيداسـت       
افزايش سريع جمعيت شهري و رشد كالنشهرها به همراه تقاضا و نيازهاي جمعيت شهري و بـه  ). 31:1389(منصوري، 

تغيير كاربري اراضي از جمله مسائلي است در طي رونـد تحـوالت شهرنشـيني در     دنبال آن گسترش فيزيكي شهرها و
 تغييـرات  ). 18:1395(امينـي و همكـاران،   مچنان بـا شـتاب و شـدت ادامـه دارد    روستاهاي اطراف شهرهاي بزرگ ه

 كـز مرا شـدن  همـراه متـراكم   بـه  منفي بار اغلب بي رويه شهرهاست و گسترش نتيجه شهرها حاشيه كاربري اراضي

و » مناظر روسـتايي «در نتيجه تحوالت سريع شهرنشيني تقسيم سنتي مناظر به ). Audrey,1985:454جمعيتي دارد (
در حال شكل گرفتن است. در سراسر جهان توسعه يافته مناطقي كه به طور سنتي به عنـوان روسـتا طبقـه    » شهرنشيني« 

حومه امروز با كاهش تنوع اقتصادي، از يك چشم انداز اقتصادي مشهود هستند و  -بندي مي شوند در گذار اجتماعي
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تعـارض در   ).et al Krzysztofik& ،2017:  (30توليد به يك چشم انداز مبتني بر مصـرف، تبـديل شـده اسـت    
كاربري اراضي اين مناطق، سالمت بوم شناختي منظر را دستخوش تخريب و تغييرات بدون برنامه مي سازد (تقوايي و 

روستايي را پيچيده تر كرده و بـه صـورت مسـاله اي     -اين موضوع مسائل كاربري اراضي شهري). 14:1393سمياري، 
از ). 146:1392شـفيعي ثابـت،   اساسي در تغيير و تبديل اراضي كشاورزي در نواحي پيراموني كالنشهر درآمده است (

ير عوامـل غيرشـهري وگاهـا درونـي     سويي بخشي از تغيير منظر روستاهاي حاشيه كالنشهرها را مي توان ناشـي از سـا  
روستا دانست كه به نوعي سبب تغيير سبك زنـدگي روسـتايي و تغييـر سـاختار و كاركردهـاي ايـن سـاختار فيزيكـي         

شكل گيري خصوصيات كالبدي روستا با تاثيرپذيري از مسـايل مـرتبط بـا انسـان، هماننـد مسـايل اقتصـادي،        دانست. 
فيزيكـي را بـه   -) بافت كالبدي4:1392و طبيعي (خاكپور و عشقي صنعتي،  اجتماعي، فرهنگي، شرايط زيست محيطي

عنوان تجلي گاه، در گذر زمان و با تغيير در ساختارها و كاركردها و پديد آمدن نيازمنـدي هـاي نـوين ايجـاد نمـوده      
گوهاي منظـرين  است. عدم شناخت كافي نسبت به اين تغييرات و منظر بومي و ارزشمند موجود و در نتيجه جهل به ال

در طول ساليان موجب تخريب منظر و گسست خـاطرات خواهـد شـد و نتـايج تاسـف بـاري را بـه بـار خواهـد آورد          
  ). 40:1393(رمضاني و ليواني، 

بسياري از عوامل مي توانند در طراحي و تغيير منظر تاثيرگذار باشند، اين عوامل نيز موجب تغيير در كاركرد چشم 
چشم انداز كالبدي، اجزاء و عناصر چشم انداز كالبـدي و ويژگيهـاي چشـم انـداز كالبـدي مـي        انداز كالبدي، هويت

واژه منظر را در سه حوزه مجزا تعريف مي كند: واژه چشـم انـداز    "ترنر" ]منظر[در كتاب همچون چشم انداز شوند. 
قعيت جغرافيايي اشخاص تعريف مي را مو ]منظر[، از جنبه كالبدي چشم انداز »ديد خاصي از جهان«به معناي  ]منظر[

را ساختار ذهني، كـه از طريـق آنهـا اطالعـات حسـي تفسـير مـي شـود،          ]منظر[كنند. از جنبه روانشناسي، چشم انداز 
  ). 3:1393تعريف مي كند (مبهوت و همكاران، 

 به را ظرمن تعريف گاه راستا اين است. در شده مطرح منظر موضوع به متفاوت رويكردهاي و متنوع عاريفت

 از فارغ عينيتي را آن گاه است، شده توجه آن اكولوژيك به نگاهي با كه داده سوق محيطيزيست سويي و سمت

. )35و 34: 1396(ماهان و منصوري، كرده است  تلقي مجرد ذهنيتي را منظر گاه و گرفته نظر در او ذهن و انسان
را تجلي فرايندهاي در حال تغيير در طبيعت و  "منظر"نظر، سايموندز يكي از متخصصان پيشين و از مولفان معماري م

بيان هر لحظه ي آن مي دانست. فرايندهايي كه برخي از آنها بوم شناسي و برخي فرهنگي اند، اما همه آنها به مرور 
). نظريه 104:1390(تقوائي،  ي زمان متحول و پايدار كرده اندزمان در تغيير مناظر تاثير گذار بوده اند و آنها را در ط

ته منظر را به صورت واژه اي جامع تعريف مي كند كه طبيعت بكر و فضاي ساخ ،ماتالك از جملههاي ايدئولوژيك 
در بررسي ديدگاه هاي موجود در ارتباط با منظر (چشم انداز) مي توان دو ديدگاه شده، هر دو را در بر مي گيرد. 

منظر نماي بيروني يك عرصه مشخص جغرافيايي است كه از برخي جنبه  سنتي و نظام مند را يافت. در ديدگاه سنتي:
ها داراي ويژگي هاي ريخت شناختي، طبيعي يا فرهنگي يكنواختي است. در ديدگاه نظام مند (سيستماتيك): چشم 
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اين  انداز حاوي مجموعه اي از اجزاء مرتبط است و از قانونمندي هاي عمومي حاكم بر نظام ها تبعيت مي كند. بر
اساس منظر عالوه بر سيماي ظاهري، از چهره دروني نيز برخوردار است و آنچه از يك منظر به چشم مي آيد برآيند 
كنش متقابل نيروها و عواملي است كه اساسا چشم انداز بر پايه آن شكل گرفته است و يا طي آن زمان تحت تاثير آن 

 ). 7:1390عوامل بوده است (رضايي فخر آستانه، 

ر اساس آنچه بيان شد، پايه هاي اصلي منظر را مي توان شامل موارد سه اصل اقتصاد و معيشت، فرهنگ و ب
روستاهاي حاشيه كالنشهرها به عنوان محيطي در مظن تهاجم عوامل بسياري قرار دارند كه توانهاي محيطي دانست. 

ه هاي تاثيرگذار بر چشم انداز و منظر روستايي اين هويت و منظر را شكل مي دهد. مطالعه حاضر به دنبال بررسي مولف
تعاريف ارائه شده در بخش مباني  بنابرمي باشد و لذا در ابتدا بايد به تعريف شاخصي واحد از منظر دست يافت. 

نظري تحقيق، منظر و چشم انداز را نمي توان صرف داراي ابعاد فيزيكي و ساختار تلقي نمود بلكه، اين ساختار تنها در 
رت دارا بودن كاركرد و هويت معنا مي يابد. در كنار اين هويت و كاركرد، ويژگيهايي انطباقي و محيط محورانه صو

مولفه  4متغير منظر و چشم انداز كالبدي در اين مطالعه به تركيبي از اين اجزا را نبايد ناديده گرفت. بر اين اساس، 
البدي، هويت چشم انداز كالبدي، اجزاء و عناصر چشم انداز كاركرد چشم انداز يا منظر كاصلي اطالق شده است: 

چشم انداز كالبدي.كاركرد را مي توان به نوعي نحوه اثربخشي يك كالبد يا ساختار نيز  ويژگي هايكالبدي، و 
جه انداز كالبدي روستاها، كاركرد آنها نيز دچار تغييرات قابل توعنوان نمود كه با تغييرات روزافزون منظر و چشم

اينجا مي توان از رويكرد تحليل كاركردي براي تدقيق اين ارتباط بهره گرفت. اين رويكرد به در شده است. 
عنصر دوم  .)Prasad Pun, 2004: 30-29پردازد(چگونگي ارتباط بين عناصر مختلف فرهنگي چشم انداز مي

تمايز آن مكان با مكان هاي ديگر تعريف  سازنده چشم انداز يا منظر، هويت است. كوين لينچ هويت يك مكان را در
مي كند و آن را پايه اي براي شناخته شدن مكان مورد نظر به عنوان موجوديتي منحصر به فرد مي داند (داري پور و 

). رابطه ي ميان هويت و منظر اينگونه تعريف مي شود كه، هويت پديده ايست حداقل با دو بعد 31-30: 1394ملكي، 
(شكوئي، د كه در برابر ديدگان قرار داردل حقيقتي است كه ديده نمي شود و بعد دوم سيما و كالباصلي؛ بعد او

). منظر يك روستا مجموعه اي از عوامل طبيعي و مصنوع است كه تحت تاثير ويژگي هاي خاص طبيعي، 275:1389
خاص آن فضا است. منظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن فضا شكل گرفته و محل به عينيت درآمدن مشخصات 

(روستا) به عنوان مقوله اي مطرح در كيفيت و مطلوبيت آن واقعي و عيني بوده و حاصل مشاهده و درك مظاهر 
گوناگون و ملموس فضا (روستا) اعم از بناها، فضاها، فعاليت ها، صداها، بوها هنگام مواجهه افراد با آن فضا (در 

(روستا) از دوردست، يا هنگام قرار گرفتن در فضا (روستا و يا حتي استقرار در مقياس هاي مختلف، اعم از ديدن فضا 
نوع و الگوي مساكن (خانه هاي دوم)، اجزا و عناصر چشم انداز كالبدي شامل ). 96:1390بناها) است (محملي ابيانه، 

بلمان روستا، تراكم و معابر و راههاي ارتباطي، عناصر محيطي و خدماتي، عناصر زيرساختي، اراضي كشاورزي، م
  ). 41:1390تجانس، نور، استفاده از عناصر طبيعي و رنگ و... را مي توان نام برد (معروفي و انصاري، 
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در خصوص اين مساله، نظير بسياري از موضوعات مرتبط، مطالعاتي وجود دارد كه مي تواند در راستاي استخراج 
رحيم ها اشاره شده است. فيد باشد و به اختصار به بيان بخشي از آناين عوامل و تدوين الگوي نظري تحقيق موثر و م

در تحقيق خود تحت عنوان رويكردي تحليلي بر منظر روستاي نايبند استان خراسان جنوبي  1395بخش و همكاران، 
ستايي پس از بازسازي، به اين نتيجه رسيده اند كه، لحاظ نمودن مولفه منظر در كيفيت فضايي سكونتگاه هاي رو

جديد بر ميزان رضايتمندي روستاييان تاثير گذار است، به طوري كه در نظر نگرفتن مولفه منظر در طراحي و مكانيابي 
، بيان مي 1394 دروديان روستاي جديد نايبند از مهمترين داليل عدم استقبال روستاييان از سكونتگاه جديد مي باشد.

اروپا ناشي از طبيعت، به دليل آن چيزي كه به چشم مي آيد نيست، بلكه كند كه بي همتايي مناظر مناطق بزرگي از 
كه با بهره نشان مي دهد ، 1393 انمبهوت و ديگريافته هاي حاكي از تحقيق  ناشي از سنتز طبيعت و فرهنگ است.

پاسخ كه خاطر نشان مي كند در تحقيق خود ، 1391گلكار ، مي توان بر تقويت هويت شهر افزود.گيري از منظر
دهندگان جنبه ي ظاهري و بصري شهري را از جوانب كاركردي و زيست محيطي آن جدا ندانسته اند كه اين را مي 
توان به عنوان ضرورت اتخاذ يك رويكرد پايدار و كل گرايانه به زيباشناسي شهري، به جاي ادامه رويكرد آرايشي و 

اربري اراضي فشرده و امنيت اكولوژيكي چشم انداز ، ك2015سطحي كنوني تفسير نمود. سن و همكاران در سال
نتايج نشان مي دهد همانطور كه شهرنشيني در سراسر منطقه در حال را بررسي نموده كه براي پايداري شهري 

گسترش است، افزايش آگاهي در باره سيستم يكپارچه مورد تاكيد قرار بگيرد و از آنجا كه دولت نقش كليدي در 
داري از منابع اراضي بازي مي كند، كاربري اراضي، سرمايه گذاري عمومي و حفاظت تخصيص و بهره بر

اكولوژيكي براي پايداري اكولوژيكي منظر در تصميم گيري ها غالب است. در اين زمينه دولت انتظار مشاركت 
 نتايج تحقيق ظر دارد.عمومي از سازمان هاي دولتي و غير دولتي را در زمينه تعادل اقتصادي و حفاظت اكولوژيكي منا

، بر اساس نقشه هاي كاربري زمين تغييرات در سه ييرات در چشم انداز نواحي روستايي، تغ2018بالستريا و جانسيو 
مقياس جغرافيايي: منطقه، استان و مناطق كشاورزي نشان مي دهد كه سياست هاي منطقه اي از دست دادن زمين هاي 

همين دليل در طي دهه هاي گذشته مناظر روستايي ايتاليا  تغييرات شديدي را كشاورزي را در پي داشته است. به 
  متحمل شده است.

كاركرد چشم انداز يا منظر يعني مولفه اصلي  4تركيبي از  در اين مطالعه، بامنظر و چشم انداز كالبدي  در نهايت متغير
براساس ، چشم انداز كالبدي ويژگي هاي، و كالبدي، هويت چشم انداز كالبدي، اجزاء و عناصر چشم انداز كالبدي
   تحليل ادبيات موضوعي استخراج و مبناي تدوين پرسشنامه قرار گرفت.

  
  : شاخص هاي منظر و چشم انداز كالبدي روستا1جدول

  بعد شاخص  مولفه (متغير وابسته)

كا كاربري اراضي هيتغيير كاربري كشاورزي به مسكوني، تغيير كاربري كشاورزي به خدماتي، تجاري، كارگا ر
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 نظام شبكه بندي معابر  زيبا سازي معابراتومبيل و موتور، ساخت معابر پياده راه، تسهيل در ترددساخت راه به منظور
  مساكن و بناها  كاركرد مساكن، ايجاد ساختمانهاي با كاركردهاي تجاري و اداري جديد، 

ان حس اعتماد و امنيت در فضا،  تغيير ميزان احساسات مثبت و سرزندگي در روستاييان، احساس تعلق، تغيير ميز
 تغيير حس خاطره انگيزي فضا

 تعلق و خاطره سازي

دي
كالب

داز 
م ان

چش
ت 

هوي
  

  

  ز فضاي روستا (عناصر نامانوس)ساخت بناها، فضاهاي متمايز و مشخص ا
 ميزان تجانس و هماهنگي فضاهاي مختلف روستا

 يزتما

 تناسب تناسب مساكن، اراضي و يا ساخت و سازها با  محيط روستا

 تجلي فرهنگ تجلي ارزشهاي فرهنگي مختلف (لزوم حفظ حريم خانواده، عدم تسلط به همسايه و.. در ساخت و سازها) 

و زيربناي ساختمانها، تغيير شكل و فرم بومي بنا به نوين، شكل پنجره ها و درها، تغييرنماي ساختمانها، تغيير وسعت 
حفظ عناصر و فضاهاي سنتي معماري (بهارخواب، حياط، ايوان، حصار و شيرواني و...)، نوع مصالح (بومي و 

  غيربومي)، مقاومت مصالح ساخت و ساز   

 معماري بناها

تغيير نوع و الگوي   ، آپارتمان سازي و  آپارتمان نشيني، ساخت ويالافزايش خانه ها ي دومالگوي مساكن تحت تاثير 
 مساكن

دي
كالب

داز 
م ان

چش
صر 

 عنا
ء و

جزا
ا

  
  

  معابر و راههاي ارتباطي توسعه راه ها و تفكيك آنها، تغيير جاده هاي مالرو به آسفالته و شوسه
خدمات تغيير ميزان فضاي سبز، تغيير ميزان و وسعت فضاي تفريحي (باشگاه، زمين ورزش و ...)، تغيير فضاهاي 

 و... بهداشتي-داريا-اموزشي

 عناصر محيطي و خدماتي

 عناصر زيرساختي توسعه زيرساختهاي آب، برق، گاز، تلفن و ...
تغيير وسعت اراضي كشاورزي، تتنوع كشت، مرزهاي مشخص اراضي و حصاركشي، (ديواركشي، فنس كشي به 

  ..)جاي بوته كاري و..) عناصركالبدي جديد در اراضي (موتورخانه، نگهباني و .
 اراضي كشاورزي

شكل گيري مبلمانهاي جديد در فضاي روستا (نيمكت، سطل زباله، تابلوهاي هدايتگر، چراغ هاي روشنايي)، 
 چيدمان مبلمان (خوانايي، زيبايي مبلمان) متناسب با نيازهاي ساكنان

 مبلمان روستا

 تراكم و تجانس روستا تجانس و هماهنگي فضاي ،تراكم ساخت و سازها و عناصر در فضاي روستا

داز 
م ان

چش
اي 

ي ه
ژگ
وي

دي
كالب

  
  نور  روشنايي و نورپردازي مناسب (معابر، خيابانها، و ساير فضاهاي عمومي )

  استفاده از عناصر طبيعي  استفاده از درختان، آب و بوته ها و عناصر طبيعي موجود در محيط براي تفكيك فضاها  
يط روستا و بومي در ساخت و سازها و عناصر موجود در روستا، تغيير تجانس و استفاده از رنگهاي مانوس با مح

  هماهنگي منظر با استفاده از رنگ عناصر جديد مانند خانه هاي دوم، ويالها 
  رنگ

  

  شناسيها و روشداده -2
تحليلي است. جامعه آماري  -توصيفي ،تحقيق حاضر از نوع كاربردي و روش انجام تحقيق با توجه به ماهيت كار

دوست آباد، صيدآباد، لقماني و پركندآباد) توابع بخش مركزي شهرستان مشهد در (روستاهاي مورد بررسي شامل 
بر  شهر مشهد است؛اين روستاها واقع در دهستان طوس، در حاشيه شمالي كالن د.ناستان خراسان رضوي مي باش

 2576، تعداد خانوارهاي روستاها به ترتيب شامل: دوست آباد 1395اساس سرشماري مركز آمار ايران در سال 
واحد تحليل خانوارهاي  خانوار مي باشد. 151خانوار و پركندآباد  118خانوار، و لقماني  552خانوار، صيدآباد 

شدند. خانوار به عنوان نمونه و به صورت تصادفي انتخاب  81خانوار، تعداد  3397روستايي است كه در مجموع از 
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آوري اطالعات آن به دو صورت اسنادي و پيمايشي در قالب پرسشنامه خانوار است و در تجزيه و تحليل روش جمع
استفاده شده است. در انتها نسبت به تحليل داده ها در سطح روستاهاي  SPSSهاي آماري در محيط ها از آزمونداده 

  مورد مطالعه اقدام شد. 

  هابحث و يافته -3
نفر آنها زن  6/29نفر مرد و  4/70نفر پاسخگو  81امعه پاسخگويان، از جاس يافته هاي توصيفي بدست آمده از بر اس

درصد است. از بين  9/25سال به ميزان  50تا  40بوده اند. بيشترين ميانگين سني پاسخگويان مربوط به طبقه 
 2تا  1درصد بين  6/8انوار نشان مي دهد كه درصد آنها مجرد هستند. بعد خ 6/8درصد متاهل و  4/91پاسخگويان 

نفر بوده اند. به لحاظ سطح تحصيالت، بيشتر  5درصد بيشتر از  6/29نفر و  5تا  2درصد پاسخگويان بين  5/60نفر، 
. از نظر اشتغال، شغل بيشتر پاسخگويان، درصد بوده اند 6/34ايي به ميزان پاسخگويان داراي سطح تحصيالت ابتد

درصد كمتر از  5/2درصد بومي روستا،  7/61بوده اند. در بين پاسخگويان درصد  5/39بوده و ميزان آن  آزادمشاغل 
سال و بيشتر مدت سكونت در روستا  20درصد 16سال و  20تا  10درصد بين  6/8سال ،  10تا  5درصد  6/8سال،  5

  مي باشد. 
 اي مورد مطالعههاي منظر و چشم انداز كالبدي روستبررسي وضعيت شاخص -3-1

با توجه به نتايج پژوهش منظر و چشم انداز در گام اول به بررسي وضعيت شاخص هاي مطالعه پرداخته شد كه 
بيشترين تاثير را پذيرفته، در  00/4كالبدي انجام شده در روستاهاي مورد مطالعه، شاخص كاربري اراضي با ميانگين 

در طي سالهاي اخير نسبت به ساير شاخص ها در تغيير منظر روستاها واقع شاخص كاربري اراضي بيشترين تاثير را 
) به لحاظ تاثير در تغيير منظر 2,5داشته است و ساير شاخص ها، با داشتن ميانگين بيشتر از ميانه نظري تحقيق (يعني 

رد توجه قرار كمتر مو 61/2روستا در مراتب بعدي قرار دارند. شاخص عناصر محيطي و خدماتي روستا با ميانگين 
  گرفته شده است. 

  : ميانگين و انحراف معيار شاخص هاي منظر و چشم انداز كالبدي 3جدول

 .1397ماخذ: نگارنده، يافته هاي تحقيق،       

شاخص هاي 
  آماري

كاربري 
  اراضي

نظام شبكه بندي 
  معابر

مساكن و 
  بناها

تعلق و خاطره 
تجلي   تناسب  تمايز  سازي

تغيير الگوي   معماري بناها  فرهنگ
  كنمسا

  3,09  3,32  2,68  2,87  3,17  2,70  3,11  3,00 4,00  ميانگين
  0,45  0,42  1,46  1,04 0,68 0,56 0,68 0,76  0,71  انحراف معيار
شاخص هاي 

  آماري
معابر و راههاي 

  ارتباطي
عناصر محيطي
  و خدماتي

عناصر
  زيرساختي

اراضي
  كشاورزي

مبلمان
  روستا

تراكم و 
استفاده از   نور  تجانس

  رنگ  عناصر طبيعي

  2,87  2,64  3,03  3,52 2,87 3,28 3,66 2,61  3,19  ميانگين
  0,67  1,09  0,75  0,64  0,64  0,66  0,86  0,74  0,92  انحراف معيار
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  تك نمونه اي جهت مقايسه ميانگين Tآزمون 
وجه به نتايج اين آزمون شده است؛ كه با ت اسميرنوف استفاده - براي بررسي نرمال بودن متغيرها از آزمون كلموگروف

توان براي به دست آوردن وضعيت متغيرهاي تحقيق در هر يك از ها نرمال بوده است؛ بنابراين ميعمده داده
اي تك نمونه Tهاي موردنظر، ميانگين نظرات روستاييان مورد مقايسه قرار داد و براي اين منظور از آزمون شاخص

عنوان ميانه نظري ارزيابي ميزان به 2,5اي ليكرت در سؤاالت تحقيق، عدد هگزين 5استفاده شد. با توجه به طيف 
مي  00/0انتخاب شد. سطح معناداري در تمام شاخص ها برابر با منظر و چشم انداز كالبدي ها در اثرگذاري شاخص

باشد. همانطور ) مي5/2( ها باالتر از مقدار متوسط يعنيدر تمام شاخص T، مقدار آماره Tباشد. بر اساس نتايج آزمون 
درصد، بيشترين تغيير را در منظر  37/3) قابل مشاهده است، بعد كاركرد چشم انداز كالبدي با ميانگين 4كه در جدول (

تغيير كاربري كشاورزي به مسكوني، تغيير شامل:  چشم انداز كالبدي كاركردداشته است. در واقع متغيرهاي بعد 
اتومبيل و موتور، ساخت تسهيل در تردد  ساخت راه به منظورتجاري، كارگاهي،  كاربري كشاورزي به خدماتي،

تحت كاركرد مساكن، ايجاد ساختمان هاي با كاركردهاي تجاري و اداري جديد، زيبا سازي معابر، معابر پياده راه، 
  مطالعه داشته است.  تاثير عامل شهري، بيشترين ميزان تغيير و به تبع آن تاثير در تغيير منظر روستاهاي مورد

  :  ارزيابي ميزان اهميت منظر و چشم انداز كالبدي ازنظر روستاييان در سطح ابعاد4جدول
	 Test Value = 2.5  

Std. 
Error 
Mean 

انحراف  ميانگين
 معيار

t  درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

  اختالف %95فاصله اطمينان   اختالف ميانگين

Lower  Lower  
  0,775  0,775 0,870  0,000 79 18,205 0,43 3,37 0,05  چشم انداز كالبدي كاركرد

  0,322  0,322  0,449  0,000  61  7,088  0,50  2,95  0,06  هويت چشم انداز كالبدي
اجزاء و عناصر چشم انداز 

  كالبدي
0,05 3,14 0,38 13,003 57 0,000  0,643  0,544  0,544  

  0,413  0,413  0,507  0,000 70 10,810 0,40 3,01 0,05  ويژگي چشم انداز كالبدي
 .1397ماخذ: نگارنده، يافته هاي تحقيق،       

 T، كه به صورت روستا به روستا جهت مقايسه ميانگين انجام شد، مقدار آماره Tبر اساس نتايج آزمون در جدول زير، 
يعني تمام شاخص  باشد.) مي2,5توسط (يعني باالتر از مقدار م ،به جز روستاي پركندآبادروستا،  3ها در در تمام شاخص

منظر و چشم انداز )، 5در جدول شماره (ها داراي تاثير مثبت و معناداري بر تغيير منظر روستاها مي باشند. همچنين 
بعد روستا متعلق به  4كالبدي روستا، به صورت بعد به بعد مورد بررسي قرار گرفته است كه باالترين ميانگين در هر 

رد چشم انداز كالبدي مي باشد كه نشان از بيشترين تاثير توسط اين شاخص در تغيير منظر روستاهاي مورد مطالعه كارك
است. به عبارتي كالنشهر بيشترين تاثير خود را در روستاهاي مورد مطالعه بر روي كاركرد چشم انداز كالبدي اعمال 

در سه روستاي پركندآباد، صيدآباد و لقماني به ترتيب برابر  هويت چشم انداز كالبدي بعدكرده است. سطح معناداري 



 

 10

نده و :ار  اری یدل  ه  ماندا ر   با
: اری   ١٣٩٧آبان ماه  ٢٣ ر 

وز   ISCبا 
  

روستاي  3صدم به دست آمد كه نشان از معنادار نبودن اين بعد در  05/0 صدم و بيشتر از 222/0، 007، 296/0با 
ر د هويت چشم انداز كالبديسطح معناداري بعد  روستاي مورد مطالعه مي باشد. اين در حالي است كه 4مذكور، از 

را نشان مي دهد و گوياي معنادار بودن اين بعد در روستاي دوست آباد است. در  000/0روستاي دوست آباد، برابر با 
  ).5(جدول. بعد معنادار مي باشد 4اري در هر روستاي دوست آباد سطح معناد

  : آزمون تي تك نمونه اي (مقايسه ميانگين) شاخص ها در سطح روستاها5جدول 
 Test Value = 2.5 

 
انحراف ميانگين روستاها

  معيار
Std. 
Error 
Mean 

t  درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

اختالف 
  ميانگين

 اختالف %95فاصله اطمينان 

Lower  Upper  
پركندآ

  باد
  1,531  0,914  1,222  0,000  5 10,184 0,12 0,29 3,72 كاركرد چشم انداز كالبدي
  1,289  -0,484  0,402  0,296  5 1,167 0,34 0,84 2,90 هويت چشم انداز كالبدي

  0,589  0,203  0,396  0,003  5  5,270  0,03  0,15  3,08  اجزاء و عناصر چشم انداز كالبدي
  0,933  -0,016  0,458  0,05  5 2,485 0,18 0,45 2,96 ويژگيهاي چشم انداز كالبدي

  1,598  1,124  1,361  0,000  11 12,626 0,11 0,37 3,86 كاركرد چشم انداز كالبدي  صيدآباد
  0,842  0,170  0,506  0,007  11  3,316  0,15  0,53  3,01  هويت چشم انداز كالبدي

  0,806  0,340  0,573  0,000  11  5,405  0,06  0,22  3,48  اجزاء و عناصر چشم انداز كالبدي
  1,120  0,839  0,979  0,000  11 15,343 0,11 0,37 3,07 ويژگيهاي چشم انداز كالبدي

  1,154  0,216  0,685  0,013  5 3,757 0,18 0,45 3,19 كاركرد چشم انداز كالبدي  يلقمان
  0,835  -0,264  0,286  0,222  4  1,444  0,20  0,44  2,79  هويت چشم انداز كالبدي

  0,589  0,203  0,396  0,003  5 5,270 0,06 0,15 2,85 اجزاء و عناصر چشم انداز كالبدي
  0,510  0,194  0,352  0,002  5 5,735 0,08 0,18 2,90 ويژگيهاي چشم انداز كالبدي

دوست 
  آباد

  0,841  0,653  0,747  0,000  55 15,918 0,05 0,35 3,25 كاركرد چشم انداز كالبدي
  0,604  0,315  0,460  0,000  38  6,433  0,07  0,45  2,96  هويت چشم انداز كالبدي

  0,634  0,387  0,511  0,000  46 8,332 0,06 0,38 3,09 اجزاء و عناصر چشم انداز كالبدي
  0,708  0,463  0,586  0,000  38 9,672 0,06 0,42 3,01 ويژگيهاي چشم انداز كالبدي

. 1397ماخذ: نگارنده، يافته هاي تحقيق،   

درصد براي متغير منظر و چشم انداز كالبدي در هر يك از  %95فهرستي از روستاها با فاصله اطمينان  در جدول زير
روستا توجه كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه ميانگين  4به شده است. اگر به ميانگين منظر كالبدي در روستاها محاس

  ).6(جدولروستاي ديگر اختالف دارد.  3است كه تقريبا با  966/2تغيير منظر در روستاي لقماني برابر 
  : درصد تغييرمنظر و چشم انداز كالبدي در هر يك از روستاها6جدول

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

  3,040  3,040  -  -  -  - 3,040 پركندآباد
  3,816  2,955  3,533 3,177 0,081 0,280 3,355  صيدآباد
  3,175  2,764  3,181 2,751 0,077 0,173 2,966  لقماني
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  3,508  2,652  3,164 3,003 0,039 0,216 3,083  دوست آباد
Total 3,138 0,259  0,037  3,063  3,213  2,652  3,816  

.       1397ماخذ: نگارنده، يافته هاي تحقيق،   

  و پيشنهادها گيرينتيجه -4
ر تاثيرات بصري كه منظر مي تواند ب .منظر عينيتي است كه مستقل از انسان وجود دارد و توسط او ادراك مي شود

مردم و زندگي آنها داشته باشد بسيار زياد است. لحاظ نمودن مولفه منظر در كيفيت فضايي سكونتگاه هاي روستايي 
جديد بر ميزان رضايتمندي مردم تاثير گذار است، همچنين با بهره گيري از منظر مي توان بر تقويت هويت فضا افزود. 

و حفاظت اكولوژيكي براي پايداري اكولوژيكي منظر، ضروري توجه به كاربري اراضي، سرمايه گذاري عمومي لذا 
تحقيق حاضر نيز تغيير كاربري اراضي و از دست رفتن زمين هاي كشاورزي محسوس بوده و در  براساس نتايجاست. 

س واقع تغيير در منظر روستاي مورد مطالعه، در نهايت كالبد روستا و شرايط روستاييان را متحول ساخته است. بر اسا
آزمون مقايسه ميانگين به صورت بررسي روستا به روستاي شاخص هاي مورد مطالعه، شاخص كاربري اراضي داراي 

بعد كاركرد چشم انداز كالبدي مي باشد روستا متعلق به  4باالترين ميانگين در هر بيشترين ميانگين و در سطح ابعاد، 
نظر روستاهاي مورد مطالعه است. نتيجه آزمون مقايسه ميانگين كه نشان از بيشترين تاثير توسط اين شاخص در تغيير م

 3درصد با  966/2تغييرات منظر در روستاهاي مورد مطالعه، نشان دهنده تفاوت ميانگين بين روستاي لقماني با ميانگين 
وجه به اهميت با تمي باشد.  355/3، 040/3، 083/3روستاي دوست آباد، پركندآباد و صيدآباد به ترتيب با ميانگين 

منظر و چشم انداز در كيفيت زندگي و ميزان رضايت و اعتماد به نفس افراد ساكن در فضا، براين اساس مهمترين 
پيشنهاد را در راستاي حفظ منظر و چشم انداز فضاهاي روستايي تاكيد و بكارگيري قوانين و مقررات محلي توسط 

  ومي كالبد به روستا مي باشد. مديران محلي، و جلوگيري از ورود الگوهاي غيرب
  
 منابع -6

)، پيامدهاي اقتصادي تغييرات كاربري اراضي روستاهاي 1395( رحماني، بيژن، مجيدي خامنه، بتولاميني، سماء،  .1
پيراشهري (مورد: روستاهاي دهستان جي در شهرستان اصفهان)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، سال ششم، 

 . 17- 40 فحاتص ،20، پياپي 2شماره

)، برنامه ريزي منظر با رويكرد بوم شناختي (نمونه موردي: راهبرد توسعه 1393(و سمياري، امير  تقوايي، حسن .2
- 22 فحاتص، 19، معماري و شهرسازي آرمان شهر، شماره شهرداري تهران) 19فضاهاي باز و سبز حومه اي در منطقه 

11 .  

بررسي نقش مولفه هاي منظر شهري در ارتقاي سطح احساس امنيت  )،1394( داري پور، ناديا، ملكي، سعيد .3
شهرونداندر فضاهاي عمومي شهر اهواز (مطالعه موردي: محله گلستان)، دوفصلنامه پزوهشهاي منظر شهر، سال دوم، 

 .27- 36 فحاتص، 3شماره

 . 27-87 فحاتص ،32)، منظر، منظر طبيعي، منظر فرهنگي، ويژه نامه منظر، شماره1394( دروديان، سياوش .4
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)، جلوه هاي طبيعي منظر روستايي از ديدگاه معماري منظر، پايان نامه كارشناسي 1390( رضايي فخر آستانه، فاطمه .5
ارشد معماري منظر، استاد راهنما: دكتر سيد حسن تقوايي، استاد مشاور: دكتر اكبر زرگر، دانشكده معماري و 

 شهرساري دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 

 .47- 56 فحاتص، 27)، مسكن روستايي در برنامه هاي توسعه، نشريه هنرهاي زيبا، شماره1385يپي پور، محسن (سرت .6

)، خزش كالنشهر تهران و ناپايداري كشاورزي روستاهاي پيراموني، فصلنامه آمايش محيط، 1392( شفيعي ثابت، ناصر .7
 .145- 162، 24شماره

سفه جغرافيا، جلد اول، چاپ دوازدهم، نشر: تهران، موسسه جغرافيايي و )، انديشه هاي نو در فل1389(ين شكوئي، حس .8
 كارتوگرافي گيتاشناسي. 

فضايي روستاها از محيط هاي - )، جايگاه مسكن روستايي در تاثيرپذيري تغييرات كالبدي1387شمس الديني، علي ( .9
 . 40- 51 فحاتص، 124، شماره27شهري، مسكن و انقالب (مسكن روستايي)، جلد

)، مفهوم توسعه پايدار در محيط هاي روستايي حوزه كالنشهرها 1389محمد، نجفي، اسماعيل ( و برپور سراسكانروداك .10
  . 64- 79 فحاتص(مطالعه موردي: كالنشهر تهران، مسكن و محيط روستا، 

و انتشارات  ، چاپ اول، ناشر : مركز چاپ»درآمدي بر تعريف ها و مباني نظري«)، معماري منظر 1391تقوائي، حسن، ( .11
 .485دانشگاه شهيد بهشتي 

)، شناسايي الگوهاي زيبا شناسي منظر بومي گيالن مبتني بر تحليل منظر 1393ليواني، معصومه ( و رمضاني، مريم .12
 . 39- 52 فحاتص، 2روستايي (نمونه موردي: روستاي پس چپر)، دو فصلنامه پژوهش هاي منظر شهر، سال اول، شماره

، سيما و منظر شهري تهران: تحليلي از برنامه راهبردي طراحي شهري و مديريت منظر شهري )1391( گلكار، كوروش .13
 . 5- 23 فحاتص ،10تهران، دوفصلنامه دانشگاه هنر، شماره

، انتشـارات جهـاد   275)، برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران، چاپ پنجم، شماره نشر 1390مطيعي لنگرودي، حسن ( .14
 دانشگاهي مشهد.

)، شناسايي عوامل موثر بر تغييرات كاربري اراضي روستاهاي 1394سي قيداري، حمداله، صدرالسادات، آيدا (سجا .15
 . 831- 856 فحاتص، 4، شماره6پيراشهري كالنشهر مشهد، پژوهش هاي روستايي، دوره

يتمندي شهر )، نقش منظر شهري بر تقويت هو1393( محمد، فاني، الهه، وحيديان، صبا مبهوت، محمدرضا، رهگذر، .16
(مورد: پارك ملت مشهد مقدس)، نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي، همايش ملي، معماري و 

 . 1393اسالمي، آبان-شهرسازي و توسعه پايدار، با محوريت خوانش هويت ايراني

تكوين طرح هاي جامع )، ارزيابي مفهوم منظر در طرح هاي شهري مقايسه تطبيقي سير 1390محملي ابيانه، حميدرضا ( .17
پژوهشي باغ نظر، مركز پژوهشي هنر، معماري و شهرسازي نظر، شماره هفده، -تهران با تجارب جهاني، فصلنامه علمي

  . 95-104 فحاتصسال هشتم، 
)، ارزيابي تاثير عناصر منظر شهري بر ميزان احساس تعلق محلي (مورد: محله 1389( معروفي، سكينه، انصاري، مجتبي .18

 . 39- 46 فحاتصتهران)، هويت شهر، شماره هجدهم، سال هشتم، نارمك 

، ماهنامه منظر، "چيستي منظر شهري بررسي تاريخي تحوالت مفهومي منظر شهري در ايران")، 1389منصورِي، امير، ( .19
 . 30- 33 فحاتصشماره نهم، 

 ،و رويكردهاي جاري ارزيابي منظر )، تدوين مدل ارزيابي منظر با مروري بر روشها1396( ماهان، امين، منصوري، امير .20
  .33-42 فحاتص، 56باغ نظر، سال چهاردهم، شماره
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