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ارائه الگوي نظري مولفه هاي تاثيرگذار بر تغيير منظر و چشم انداز كالبدي 
   روستاهاي حاشيه كالنشهرها

  
  
  
  

   چكيده
تفاوت زندگي، عوامل اقتصادي و عوامل دروني (روستا و اجتماعات امروزه روستاها تحت تاثير ساختارهاي اجتماعي م

روستايي) و بيروني (شهري و غير شهري) داراي كالبد و كاركردهاي متفاوت نسبت به گذشته مي باشند. در اين بين 
داز حاصل از مكاني اين نواحي تاثير انكارناپذيري بر ساختارهاي كالبدي و به تبع آن منظر و چشم ان –موقعيت فضايي 

اين ساختار در روستاها ايفا مي كند. بر اين اساس، روستاهاي حاشيه كالنشهرها، در كنار عوامل دروني، از سبك زندگي 
شهري نيز بهره گرفته و تغييرات قابل توجهي را تجربه مي نمايند. متقابال، تغييرات در منظر اثر مستقيم و بي وقفه 

آن زندگي مي كنند، خواهد داشت. از اين رو الزم است مولفه هاي موثر بر چشم انداز  آشكاري بر مردمي كه در پيرامون
و منظر كه توسط مردم يا جوامع ارزشگذاري و بكار گرفته شده اند، شناسايي شده و الگوي عوامل موثر بر اين تغييرات در 

و تحليل تئوريك عوامل موثر بر تغيير  روستاهاي حاشيه كالنشهرها ترسيم شود. بر اين اساس، مقاله حاضر به بررسي
پرداخته است. نتايج  - نظري -چشم انداز و منظر كالبدي در روستاهاي حاشيه كالنشهرها، با روش شناسي تئوريكي

بررسي نشان مي دهد كه در اين نواحي، عالوه بر عوامل دروني شامل تغيير موقعيت كاركردي، تغيير در الگوهاي بهره 
عوامل زيست محيطي، گرايشهاي مذهبي، ميزان انسجام اجتماعي، رفاه طلبي و تجمالت، تغير سبك برداري از فضا، 

زندگي، تغيير منابع توليدي، اشتغال، تغيير ارزش زمين و مسكن، عوامل بيروني در دو قالب مجاورت شهري و ابعاد ملي و 
به روستا و بلعكس،  توسعه و خزش شهري،  فراملي شامل مولفه هاي، توسعه گردشگري و خانه دوم، مهاجرت از شهر

فناوري اطالعات و ارتباطات تلفن، اينترنت، ماهواره و تلويزيون، سياستها و برنامه هاي كالن ملي، تكنولوژي و مكانيزه 
  شدن تاثيرگذار مي باشدكه در قالب مدل مفهومي ارائه شده است.

 .شهر مشهد، روابط متقابل، نواحي روستاييكالنچشم انداز، تغييرات كالبدي، منظر،  كليدي: هايواژه
  
   مقدمه - 1

امروزه در كنار تمامي عواملي كه به نوعي در تغيير سكونتگاه هاي شهري و روستايي تاثيرگذارند، روابط و تعامالت گسترده 
هاي مي بر سكونتگاهشهري به شكل جريان جمعيت، كاال، سرمايه، اطالعات، نوآوري و عقايد اثرات مه –و متنوع روستايي 

آيد، نتيجه ميزان و چگونگي تعامالتي است كه بين اين گذارد. بسياري از تحوالتي كه در شهرها و روستاها پديد ميانساني مي
). به طور كلي وجود ارتباط متقابل و تنگاتنگ بين شهرها و روستاها سبب 101:1393فضاها وجود دارد (افراخته و همكاران، 

وجه به مناطق روستايي و مخصوصا روستاهايي كه در حوزه كالنشهرها قرار گرفته اند، بيش از پيش مورد اهميت گرديده تا ت
قرار گيرد. چرا كه كالنشهرها به جهت برخورداري از كاركردهاي بسيار متعدد داراي روابط و پيوندهاي قوي با نواحي پيراموني 

ارتباط تاثيرات عميقي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي آنها  و باالخص روستاهاي حوزه نفوذ خود بوده و اين
برجاي مي گذارد و براين اساس است كه امروزه شهرسازان مطالعات خود را منحصرا روي فضاهاي ساخته شهرها انجام نمي 

س بلعيده مي شوند گسترش مي دانند بلكه بررسي خود را به سوي روستاهايي كه زير آرواره هاي شهر به سادگي خرد و سپ
 جريان و و حضور سكونتگاهي مختلف روابط متفاوت نظام كه بواسطه كالنشهري حوزه هاي ).Bonnamour,1973:25(دهند

اي  پديده است؛ بخشيده خود كانون هاي روستايي به را متفاوت سيمايي كالنشهري، از قطب گرفته نشات مختلف نيروهاي
- ويژه كاربردي و نظري اهميت از آن، بر حاكم كلي قانونمندي هاي و كشف تبيين شناخت، و بوده ييجغرافيا و مكاني  -فضايي
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). در روستاهاي حوزه پيراشهري، تغييرات كالبدي به ويژه، كاربري اراضي به 65:1388است (اكبر پورو نجفي، برخوردار اي
دگرگوني است، به طور كلي كه از فعاليت بخش اول  موضوعي فزاينده و جدي تبديل شده است. ماهيت اين روستاها رو به

اقتصادي يعني كشاورزي فاصله گرفته و به بخش سوم اقتصادي يعني خدماتي و مسكوني نزديك مي شود.خارج شدن از 
فعاليت اصلي كشاورزي، سرعت زياد تغيير كاربري در داخل روستاهاي پيراشهري و گسترش كالبدي آنها پيوسته اتفاق مي 

). مهمترين تاثير وقوع 833:1394و در نهايت در قالب برخوردگاه شهر و روستا نمايان مي شود (سجاسي و صدرالسادات، افتد
چنين تحوالتي تغيير چشم انداز و منظر نواحي روستايي است. جوامع روستايي به عنوان بخشي از چشم انداز و نظام سلسه 

توجه به دگرگوني هاي حاصل از سياست هاي اجتماعي و اقتصادي بخش  مراتب سكونتگاهي كشور در طي دهه هاي اخير با
هاي دولتي و خصوصي، ضمن ايجاد رابطه اي پيچيده و تنگاتنگ با جوامع شهري دستخوش تغييرات و دگرگوني هاي بسياري 

قرار يافته باشد در فضايي خود شده اند. هر سكونتگاه روستايي كه در حاشيه و پيرامون مراكز شهري است- در عرضه كالبدي
  معرض گسترش كالبدي شهر قرار گرفته و با چالشي دوسويه روبرو است:

  به دليل گسترش و پيشروي كالبدي شهر، روستاهاي پيراموني در خطر استحاله و فرورفتن در بافت و كالبد شهر
 قرار دارند؛

 ستا در معرض فروپاشي و از هم اجتماعي و نيروهاي بيروني، كالبد دروني رو - متاثر از تحوالت اقتصادي
  ).27:1379كاركردي قرار گرفته است (صرافي،  -گسيختگي ساختاري

گسترش تدريجي كالبد شهر به پيرامون و دست اندازي شهر به اراضي روستاهاي اطراف، از يك سو كيفيت و ساختار 
اني توليدي با محتوايي غالبا كشاورزي به معيشت روستا تحت تاثير همجواري با شهر به تدريج تغيير ماهيت داده و از مك

كانوني بي هويت و انگل شهر تبديل و در نتيجه ساخت اقتصادي روستا تابع فرايند هاي اقتصادي شهر مي شود، از طرفي وجوه 
ها و فرهنگي ساكنان روستاها نيز با فاصله گرفتن از تحوالت و پويايي اندام وار دروني متاثر از جريان  - كيفيت اجتماعي
فرهنگي بيروني و برآمده از شهر مي شود كه به دليل سرعت و شدت اثرگذاري نتيجه اي جز دگر سويي با  - تحوالت اجتماعي

). از سويي بخشي از تغيير منظر روستاهاي 221:1390ساخت اجتماعي موجود در روستا را ندارد (حاتمي نژاد و همكاران،
ير عوامل غيرشهري وگاها دروني روستا دانست كه به نوعي سبب تغيير سبك زندگي حاشيه كالنشهرها را مي توان ناشي از سا

روستايي و تغيير ساختار و كاركردهاي اين ساختار فيزيكي دانست.لذا، مطالعه حاضر به دنبال ارائه چهارچوبي تئوريك براي 
  شهرها مي باشد.  كالنمهمترين عوامل موثر بر تغييرات چشم انداز و منظر كالبدي در روستاهاي حاشيه 

در خصوص اين مساله نيز نظير بسياري از موضوعات مرتبط، مطالعاتي وجود دارد كه مي تواند در راستاي استخراج اين 
 ها اشاره شده است. عوامل و تدوين الگوي نظري تحقيق موثر و مفيد باشد و به اختصار به بيان بخشي از آن

يق خود به بررسي سير تغييرات شهر تهران و اثرات آن بر تغيير كاربري اراضي و باغات ، در تحق1395خراسانيان و نظريان 
روستاهاي اطراف شهرستان اسالمشهر پرداخته كه نتايج تحقيق، فرضيه حاكي از تاثير معنادار تغيير كاربري اراضي توسط 

معنادار تغيير كاربري اراضي بر رضايت از  كالنشهر تهران در شهرستان اسالمشهر را تاييد مي كند. همچنين فرضيه تاثير
كيفيت زندگي در همه بخش هاي مورد مطالعه بصورت كاهش سطح رضايت نسبت به نقطه زماني ده سال قبل تر نيز تاييد 

 شهر زراعي انداز چشم تحول و شهرنشيني ، تحت عنوان فرآيند1394حاكي از مطالعه جالليان و همكاران هاي گرديد. يافته
 آن، پيرامون اراضي كاركرد و ساختار مينودشت شدن شهر زمان ، نشان مي دهد كه، از1389 تا 1336 دوره طي شتمينود
 تبديل و تغيير روند، اين نتيجه. است يافته تغيير پيوسته آن اقتصادي و اجتماعي فرآيندهاي و شهر جمعيت رشد تاثير تحت

، پيوندهاي 1393افراخته و همكاران .است بوده مسكوني ويژه به شهري هاي كاربري نفع به منطقه خيز حاصل اراضي كاربري
فضايي روستاهاي پيرامون را، تحت تاثير جريانات فضايي به ويژه جريان سرمايه و مردم  –كالنشهري و تحوالت كالبدي 

ن جريانات، تحول شهري قدرتمند در ناحيه مورد مطالعه است مي دانند، كه اي –(جمعيت) كه زمينه تعامالت روستايي 
فضايي (نظام كاربري اراضي، مسكن و ...) در اين ناحيه را در پي داشته است. ولي اين تحوالت در همه ابعاد و همه  –كالبدي 

روستاهاي ناحيه مثبت نبوده و تحوالت منفي را نيز (نظير تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي، گسترش الگوي مسكن شهري) 
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: موردي نمونه( پيرامون زيست محيط بر شهرها كالبدي گسترش ، اثرات1392مطالعه عليزاده  و قيطاسي در پي داشته است. 
، را تحليل كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه، شهر ايالم و گسترش آن در سال هاي اخير سبب بروز آلودگي )ايالم شهر

 كاربري تغيير ، در بررسي1388م را باعث شده است. كاشاني، هاي زيست محيطي و تغيير چشم انداز ها در حاشيه شهر ايال
 موقعيت به توجه ، تاييد مي كنند كه با1354- 1385 هايسال طي آن بر موثر عوامل و ورامين شهر حاشيه كشاورزي اراضي
 "مطمئنا شهر توسعه يچگونگ براي صحيح ريزيبرنامه عدم و مهاجرتها روند دادنادامه با و) تهران با همجواري( ورامين شهر
 است الزم لذا. گرددنمي محقق هم شهري مطلوب توسعه شد خواهد تخيريب شهر حاشيه اراضي از زيادي مقدار اينكه بر عالوه
  .شود ريزيبرنامه آن حاشيه كشاروزي اراضي حفظ و شهر آينده توسعه براي

ايي سنتي كره اي در زمينه چشم انداز فرهنگي، ، در بررسي حمايت از چشم انداز روست2015جونگ يونگ و هان ريو 
تفسير مي كنند كه، تغيير چشم انداز نواحي روستايي كه در گذشته بيشتر  تحت الشعاع روابط متقابل انسان و محيط بود، به 

ها مربوط اكولوژيك دانسته مي شود و تا حد زيادي به اجتماعات مرتبط با اين چشم انداز - شدت متاثر از تغييرات اجتماعي
است. اين مطالعه به بررسي علل و فعاليتهاي محافظتي صورت گرفته در خصوص تغيير چشم انداز در روستاهاي كره جنوبي 

، در مطالعه ي خود كه در آمريكاي التين انجام پذيرفته، بيان مي كنند كه با توجه به 2014پرداخته است.  استرادا و همكاران 
چشم انداز در بين سياستگذاران، ذينفعان و مديران محلي، و محافظت اكوسيستمهاي  اهميت مبحث مديريت يكپارچه

كشاورزي، معيشتي و ...در برابر مخاطرات و تحوالت سريع و يا مديريت مطلوب آن، مهمترين چالشها در راستاي اين مديريت 
قياس، سياستهاي غيرحمايتي موجود، چشم انداز بر اساس تحقيق، شامل افق طوالني مدت دستيابي به نتايج مثبت در م

باشد كه همگي فرايند تغيير غيرمديريت شده چشم انداز را دشواري برقراري پيوند بين بخش خصوصي و ساير ذينفعان مي
 تسريع مي نمايد.

عضي با توجه به مطالعات صورت گرفته توسعه كالنشهرها اثراتي را برجا گذاشته اين اثرات در بعضي نقاط مثبت و در ب
گردد. اما بيشترين تاثير وارد از اين توسعه از بين رفتن شكل و بافت روستاهاي نزديك كالنشهرهاست به منفي تلقي مي

شود براي كساني كه شود و در بيشتر اين روستاها نقش خوابگاهي ديده ميها ديده نميصورتي كه ديگر اثري از روستا در آن
هاي زيست محيطي، كاهش توان به گسترش آلودگيشهرها را ندارند. از ديگر اثرات ميتوان الزم براي تهيه مسكن در كالن

 كشاورزي و دامداري اشاره كرد. 

  
  مباني نظري تحقيق - 2

ها در دهه هاي اخير، توسعه شهرنشيني به ويژه در حوزه هاي مجاور كالنشهرها، از طريق افزايش ساخت و ساز و فعاليت
نواحي روستايي اطراف شهر شده است. در طي اين فرايند توسعه، عدم وجود الگوي مناسب،  باعث گسترش نفوذ شهر به

رويه روستاها در كالبد شهر، افزايش هزينه هاي كشاورزي، ادغام بيناهنجاري كاربري اراضي پيرامون شهري مانند تخريب زمين
محيطي و ... را به دنبال داشته است (هاديزاده، تها و خدمات شهري، عدم استفاده بهينه از زمين، مشكالت زيسزيرساخت
در نواحي حاشيه و روستايي را مي توان در ابعاد مختلف بيان كرد كه يكي از اين ابعاد اشكال تاثيرگذاري شهرها ). 13:1394

گسترش روزافزون  اول اينكه شهر با بسط و، نمود مشاهدهتوان به دو صورت مي راتغييرات بعد كالبدي مي باشد. اين بعد از 
اندازهاي زيبا و ديدني در محيط سكونتگاهي خويش روستاييان را هنگام رابطه و رفت و آمد به شهر با اين خود به لحاظ چشم
اي كه اين رفت و آمدها موجبات دگرگوني در ذهن و انديشه روستايي گرديده و روستايي براي سازد به گونهتجمالت آشنا مي
بينيم شود. ميكانات و تسهيالت نوين زندگي ناچار به سازگار كردن محيط مسكوني خود با اين تحوالت مياستفاده از اين ام

ها را وادار به ايجاد هاي شهري آن هاي معيشتي محيطكه تغيير در انديشه، سخن و فرهنگ روستاييان در الگوپذيري از شيوه
در مورد ديگر شهر با سازوكارهاي  كند.دن با تحوالت زماني ميتغييرات در فضا و كالبد روستاهاي خود براي هماهنگ ش

ها با خود الگوها و اشكال زندگي شهري را سازماني خود و براي گسترش خدمات رساني به روستاها و ارائه امكانات زندگي به آن
ناوري اطالعات و ارتباطات، عوامل غير شهري مانند جهاني شدن، مدرنيته، ف ).44:1387 برد (شمس الديني،به روستاها مي
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تكنولوژي و مكانيزه شدن و ... همچنين عوامل دروني روستا همچون موقعيت كاركردي روستا، عوامل زيست محيطي، انطباق 
تغييرات كالبدي با محيط زيست، گرايش هاي مذهبي روستاييان، رفاه طلبي و تجمالت، تغيير در منابع توليدي، تغيير در 

 چند يا يك محوري و كليدي نقش با و گونه مشترك به تواند مي شده مطرح عوامل داري از منابع، مجموعهالگوهاي بهره بر

 دليل به«كه محيطآن مهم نكته باشد. گذار اثر روستا و منظر بافت توسعه و گيري شكل اسكان، طبيعي، بر و الگوي عامل

 و منظر روستا تا توسعه يابي مكان و اسكان زمان از» يعيطب الگوهاي برخي مورد در شده و شناخته هاي خصوصيت و مقياس
آن  طي شهري، كه روستانشيني پديده ). گسترش19:1391است (تقوائي،  انكار ناپذير آن تشكيل از پس و سازهاي ساخت
 شم اندازهايبرگزيده اند، چ سكونت براي را دورتر روستايي نواحي و حتي شهر حومه روستاهاي كالنشهرها، ساكنين از بسياري

فضايي  - تحوالت كالبدي باغي، زراعي، اراضي بخشهايي از تخريب و كاربري تغيير موجب و ساخته دگرگون شدت به روستايي را
 كاهش فعاليت هاي به رو وري بهره و زمين قيمت سريع همچون جهش عواملي .گشته اند روستاها، تاثير بر ساخت و سازها

زراعي گرديده است (امير  اراضي كاربري تغيير و روستايي تخريب چشم اندازهاي روند گسترش و تداوم موجب كشاورزي،
بسياري از عوامل مي توانند در طراحي و تغيير منظر نيز تاثيرگذار باشند، اين عوامل نيز موجب تغيير  .)114:1392انتخابي، 

شم انداز كالبدي و ويژگيهاي چشم انداز كالبدي مي در كاركرد چشم انداز كالبدي، هويت چشم انداز كالبدي، اجزاء و عناصر چ
 شوند. 

روستاها به عنوان مكان هايي در مقياس محلي با دارا بودن هويت، فرهنگ، شيوه معيشت و فضاهاي زندگي مربوط به 
كل ). ش155:1394خود، به طور روزافزوني در سراسر جهان در معرض تغييرات شديد هستند (سجاسي قيداري و همكاران، 

گيري خصوصيات كالبدي روستا با تاثيرپذيري از مسايل مرتبط با انسان، همانند مسايل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، شرايط 
فيزيكي را به عنوان تجلي گاه، در گذر زمان و با - ) بافت كالبدي4:1392زيست محيطي و طبيعي (خاكپور و عشقي صنعتي، 

آمدن نيازمندي هاي نوين ايجاد نموده است. اما اگر اين تغييرات نتواند با شرايط زمان و تغيير در ساختارها و كاركردها و پديد 
مكان آن جامعه سكونتگاهي وفق داده شود، به مرور توسعه نيافتگي و آشفتگي كالبدي را در پي خواهد داشت. با اين تحوالت 

در شيوه سكونت و به دنبال آن تاثيرپذيري از محيط فضايي در عرصه روستاها و بروز مشكالت و نارسايي هاي منتج از آن، 
فضايي روستاها به شدت دستخوش تحول و دگرگوني گرديده و به طور فزاينده  بر الگوهاي - شهري، بافت و سيماي كالبدي

به  ). عدم شناخت كافي نسبت49:1385معماري بومي و هويتي روستاها تاثيرات منفي را به جاي گذاشته است (سرتيپي پور، 
اين تغييرات و منظر بومي و ارزشمند موجود و در نتيجه جهل به الگوهاي منظرين در طول ساليان موجب تخريب منظر و 

). در طول چند دهه گذشته 40:1393گسست خاطرات خواهد شد و نتايج تاسف باري را به بار خواهد آورد (رمضاني و ليواني، 
ظهور مناظر جديد، تبديل به يك مسئله جدي در هر دو كشور پيشرفته و در حال  نگراني در مورد ناپديد شدن مناظر سنتي و

توسعه شده و سبب تغييرات گسترده و چشمگير از مناظر فرهنگي از جمله گونه ها، زيستگاه ها و تغييرات هويت (عينالي و 
شده است. اين تغييرات و دگرگوني ها فرهنگي و كالبدي چشم انداز - ، مناظر اقتصادي، مناظر اجتماعي) 620:1396همكاران، 

در عرصه هاي روستايي در كنار تغييرات دروني، غالبا منشا برونزا دارد و بواسطه رخدادهاي بيروني در سطح محلي، منطقه اي 
تا قرار مي گيرند كه اغلب اصال» نوآوري هايي«و ملي پديدار مي شوند و در پي اين فرآيند سكونتگاه هاي روستايي در معرض 

  ).  100:1391در بيرون از عرصه هاي روستايي شكل گرفته اند (درويشي و همكاران، 
 باشند، هم مي به مرتبط اجزاء از متشكل كه جغرافيايي هاي جزئي از نظام عنوان به روستايي همچنين سكونتگاه هاي

 زمان گذر در خود شهري، بيروني) با مراكز و دروني (ارتباط ارتباط يا تعامل فضايي، نحوة -مكاني جايگاه و موقعيت از متأثر

 هاي مرز كانون تغيير و دوم جهاني جنگ از بعد شهرنشيني سريع رشد شده اند به گونه اي كه با دستخوش تحوالتي همواره

 يدهپيچ پيوندهايي سمت به شهر از جانب جو سلطه و يكسويه روابط نوعي از نيز روستا و شهر روابط روستايي، نواحي و شهري

). 65:1389(اكبرپور و نجفي، كرد پيدا تغيير داد، مي قرار گرو هم در را زيستي عرصه دو اين حيات پيش، از بيش بسيار كه
افزايش اين ارتباطات بين شهر و روستا و تاثيرات ناشي از توسعه شهرها بر روي روستاهاي مجاور به مرور زمان سبب شكل 

روستايي با نوعي منظر و چشم انداز متفاوت مي گردد. در اين  - رهاي دو گانه شهريگيري فضاهايي با كاركردها و ساختا
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حالت، ساختارها و عناصر موجود در فضا متناسب با كاركردهاي تلفيقي جديد نه كامال روستايي و نه مطلق شهري مي باشد. 
دي عناصر ايجاد شده در فضاي روستا با ساير زيرا كه ايجاد تحول در فضاها و بافت هاي روستايي بدون توجه به همخواني كالب

عناصر روستايي و توجه نداشتن به محيط و منظر آنها، مي تواند مشكالتي اعم از انواع معضالت زيست محيطي، اجتماعي، 
  ).1). (جدول31:1391فرهنگي و روستايي را پديد آورد (سياف زاده و همكاران، 

  ).9:1385ي پيراشهري(ماخذ: دانشپور،: فرايندها و تغييرات در روستاها1جدول 
  مشكالت فرايندهاي تغيير  فشارها

  محلي: رقابت در مورد زمين
 براي گسترش شهري

  منطقه اي و ملي: ترويج
صنعتي شدم و تمركز زدا، 

 خصوصي سازي منابع طبيعي

  بين المللي: افت قيمت
  محصوالت كشاورزي

  تغيير در كاربرد زمين: ازكاربرد
 كونيهاي صنعتي و مس

  تغير در كاربردهاي واقع بر منابع
طبيعي: جنگل زدايي، آلودگي و 

 كمبود آب.

  تغيير در كاربردهاي واقع بر منابع
طبيعي: افزايش پسماندهاي مايع 

  و جامد

  فقدان زمين هاي
 كشاورزي

  از دست رفتن زيست مايه
 ي كشاورزان فقير

 كاهش مواد غذايي  

  
منظر و چشم انداز -2-1  

و منظر دو وجه مهم را مي توان برداشت كرد: نخست اشاره به مكاني خاص و از سوي ديگر بياني از  1م اندازدر معاني چش
يك فرهنگ. با توجه به اين دو مفهوم منظر را مي توان اين گونه معنا كرد كه انسانها از چه ديدگاهي به محيطي خاص نظر 

خود آن را از حالت كامال بكر به صورت فضاي انسان ساخت در آورده  كرده، آن را درك كرده و با توجه به ويژگيهاي فرهنگي
)، تامسون 1990اند. امروزه واژه چشم انداز و منظر مفهوم جامعي پيدا كرده كه برخي از صاحب نظران همچون نوه و ليبرمن (

خصوصيات فيزيكي زمين و شرايط ) از آن استفاده كرده اند و آن را تعريف فراگيري از محيط طبيعي و 1971) و ترول (2000(
آن و همچنين محيط انسان ساخت درگير با مسائل كاربري زمين، كشاورزي، شهرنشيني و جامعه دانسته اند (اديب، 

).  كنوانسيون اروپايي منظر در معناي واژه منظر به ارزشهاي اجتماعي جايگاهي داد كه پيشتر از آن برخوردار نبود. 20:1391
معتقد است كه منظر توسط جوامع درك مي شود. لذا الزامي است كه اين جوامع به جريان هاي تصميم ساز اين كنوانسيون 

  ). 23:1396مرتبط باشند تا در ساخت آينده خود و محيط خود مشاركت كنند (ماهان و منصوري، 
يط ارتباط داد. منظر از منظر، بخشي از محيط است كه مي توان در يك مكان خاص به آن توجه كرد و با بسترش در مح

است. منظر شهري يا روستايي، هنر يكپارچگي بخشيدن بصري و ساختاري به مجموعه ساختمان ها، خيابان ها و » نظر«ريشه 
مكان هايي است كه محيط روستا را مي سازد. منظر كليه اطالعات موجود از فضاست كه توسط حواس قابل دريافت بوده و در 

- انساني«، » ذهني- عيني«ش مي گردد. از ويژگي هاي اصلي مفهوم منظر، آن است كه به عنوان يك پديده فرآيند ادراك پرداز
مطرح مي گردد. همچنين گونه هاي اصلي منظر شامل: منظر گسترده، چشم انداز » فضايي- يك ساختار اجتماعي«و » كالبدي

  ).30:1394پور و ملكي،  دروني، مناظر سيماي روستايي، كريدورهاي بصري نيز مي باشد (داري
منظر مفهومي فضايي است ولي ويژگي هاي فيزيكي فضا فقط يكي از ابعاد آن است. مفهوم فضا در منظر و در معماري 
منظر به ندرت مورد بررسي جامع قرار گرفته و نيز حيطه هاي ابهام در مورد تمايز مفهوم منظر از مفاهيمي چون محيط و باغ 

د دارد. مفهوم منظر با محيط تفاوت دارد. منظر بيان هويت مكانها در روستاها، شهرها و مكانهاي در بحث هاي نظري وجو
طبيعي است. فضاي منظر زمانمند است و از طريق حركت، تغيير، رشد و تعامل با آن درك مي شود. فرآيندهاي طبيعي در 

                                                 
1 - Landscape 
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ه از فضايي بودن فضاي منظر وجه تمايز آن با فضاي منظر همواره در حال ايجاد تغيير و تحول منظر هستند. اين جنب
مصنوعات فضايي همچون ساختمان ها و آثار معماري است منظر تحت تاثير دوگانه انديشي هاي گوناگون چون فرهنگ و 

  ).  17:1393طبيعت، علم و هنر قرار داشته است (سيد كالل و پورديهيمي، 
 اول شود؛ مي مشكل دچار منظر يك فهم هر حذف با كه است بوده اصلي عنصر دو به وابسته همواره تعاريف در منظر

 طول در و مي كند ورود بدان محيط ارتباط با و درك صدد در كه است انساني دوم و مي گيرد بر در را انسان كه است محيطي

 يك از كه پويا و ندهز است موجودي كه منظر است ضروري نكته اين دانستن رو اين مي كند. از تصويرسازي خود ذهن در زمان

 محيط بستر در طوالني هاي زمان در كه خاطراتي است تداعي ديگر سوي از و است محيط با او ارتباط نحوه و انسان از متأثر سو

 سو يك از را منظر است. داده تغيير را تمدن آدميان و فرهنگ آن، دنبال به و گذاشته تأثير منظر و انسان ارتباط بر و داده روي

 و تجريدي مفهومي توان نمي ديگر سوي از دارد و بر در هم را معنا و كيفيت منظر چون كرد، خالصه كالبد در تنها توان نمي
 ادراك واسطه به كه است اي منظرپديده برداشتي متعالي در فهميم. لذا مي حواس و كالبد طريق از را آن چون دانست، انتزاعي

 بررسي تسهيل جهت به گاه كه ذهني -است عيني اي پديده منظر، واقع در شود؛ مي حاصل توأمان ذهن، تفسير و محيط از ما

  ).26:1396شود (ماهان و منصوري،  مي تفكيك ذهني و عيني ابعاد به انتزاع به و آن مطالعه و
  
  منظر و چشم انداز روستايي و عوامل موثر بر آن -2-2

و جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم محلي و در نهايت تغييرات در مناظر روستايي به طور مستقيم با معيشت 
 جمله سكونتگاه هاي از آنها انساني جامعه و ها سكونتگاه ). بيشترPrasad Pun, 2004: 5(حفظ طبيعت، مرتبط هستند 

 و مردم باورهاي فضاي جغرافيايي، طبيعي، مكان نظير خود بروني و دروني كليه عوامل و خصوصيت ها به توجه با روستايي،
را  خود خاص منظر و به فرد منحصر هايجلوه هاي مشترك، ويژگي بعضي كنار در هستند، هم با درتعامل كه بومي هاي ارزش

 فعاليت جلوه و ساخت انسان و طبيعي عوامل مجموعه معرف و نيز دربردارنده روستايي منظر كه شد اشاره مورد اين دارند. در

 معيشت و ها فعاليت بستر عنوان به و زندگي انسان براي روستا، هر كه جا آن از همچنين اند.و يكپارچه گروه در كه است هايي

فرهنگي  و محيطي جلوه هاي و فيزيكي ساختار كالبد، در مهمي نقش انساني عامل موارد خاص، در جز به گرفته است، شكل او
 ي يكسان اجزا مختلف مناطق در روستاها اغلب كلي نگاه در يك و المث براي است، اينگونه نيز ايران مقياس در .كند مي ايفا

 ديدگاه ). از32:1388بار، هاست (آتشين آن ساخت مصالح و شكل در كالبد، روستا هر تمايز مشخصه ترينساده و دارند

 در را اقليمي ايطشر و خاص هاي طبيعيمكان كننده تعيين نقش متخصصان، از جغرافيا، بسياري و منظر معماري معماري،

ها  سكونتگاه بافت توسعه و بومي كالبدي طراحي مكان سازي، نيز و روستايي مناطق بومي معماري هايگيري ويژگيشكل
 نياز و نظام اجتماعي به گروهي شوند، مي يافت محيط در كه اي مواد اوليه كننده تعيين نقش به متخصصان اند. برخيپذيرفته

 و اصلي عامل را و اقتصاد معيشت نوع متخصصان از اي عده نيز و بيگانگان در مقابل روستا جامعه لك امنيت تأمين به مبرم
 نقش انداز، چشم و منظر عمومي كه معتقدند متخصصان بعضي همچنين .دانند مي سكونتگاه روستايي كلي شكل در اساسي

 از موارد اين اهميت بومي، و جوامع روستايي د. دردار آن معماري و روستايي هاي گاهكلي سكونت شكل بر اي كننده تعيين

 اين در پرتو و شده موجب را دقيقي هايينگرآينده كه وابستگي خاصي است. شده زمين به جامعه اين وابستگي افراد طريق

 بر ناظر كه اند هيافت مخصوصي استقرار زمين روي ها خانه و گشته متمايز و توليدي زراعي زمين از مسكوني زمين هانگريآينده

 و عناصر كليه مقابل است. در روستا سيماي عمومي و انداز چشم ثبات ها، نگري آينده اين اصل. باشد طبيعت انداز چشم تمام
 قرار تأثير خود تحت را آن و بندد مي نقش روستا كالبد بر هاي اجتماعيفعاليت و دارد. روابط وجود فرهنگ عامل عوامل مادي،

  ).30:1393ابراهيم زرگر،  دهد (حاجي مي
 هايبستر فعاليت روستا، مكان كه شده معلوم روستايي، هايو سكونتگاه هاآبادي پايداري جنبه از و ايران مقياس در 

 مدت بلند الفت و انس ساختار منظر در و طبيعي الگوهاي به توجه با نيز بافت چگونگي توسعه و ساز و ساخت هايروش انساني،

 سنت هاي و باورها با در تعامل نيز آن مؤثر عوامل مجموعه و يكپارچگي چنين .اند تنيده درهم و يكپارچه صورتبه و محيط با
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 از خود منظر، ساخت و پايداري چگونگي ساخت مكان، از به فردي منحصر ويژگيهاي چنين قوليبه روستاست. انساني جامعه

 نيز تر بزرگ مقياس در است. فرهنگي ميراث در ثبت و هاتك نگاري براي هاآن آثار و روستاها نوع اين گزينش جمله معيارهاي

مي  كه شهركهايي و روستاها جاده ها، طرح كشتزارها، ايجاد ناحيه، يك در سكونت با مردم" كه مي كند تأكيد بل سايمون
 در اينكه از داشت وجود نيز امكان اين چند، هر"مي دادند تغيير اهدافشان با تطابق براي را منظر اي ناخودآگاهگونه به ساختند،

  ). 21:1388نباشند (آتشين بار،  آگاه كامالً هستند، خلق الگو حال
اما مساله اين است كه به مرور زمان و با تغيير هر يكي از اين ضرورتها، ساختار كالبدي روستاها و به تبع آن منظر و چشم 

امل و الزامات موثر بر تغيير منظر و چشم انداز در هر مكان و فضايي متناسب با انداز آنها شروع به تغيير كرده است. اين عو
مقتضايات فضايي محيط متفاوت از ساير مكانها است، اما همواره مجموعه عوامل با شدت و ضعفهاي مختلف بر اين مهم 

النشهرها و ارائه الگويي براي اين منظور تاثيرگذار بوده اند كه مطالعه حاضر به دنبال يافتن اين عوامل در روستاهاي حاشيه ك
مي باشد. جدول زير برخي از مهمترين عوامل و محركه هاي تغيير منظر و چشم اندازهاي جغرافيايي را نشان مي 

 ).2دهد(جدول

 : نيروهاي محركه تحوالت منظر2جدول 

  نيروهاي محركه تحوالت منظر
تغييرات 
اجتماعي 
  فرهنگي

تغييرات 
  اقتصادي

ت تغييرا
  تكنولوژيكي

تغييرات محيطي 
  و اقليمي

تغييرات 
  جمعيتي

تغيير شيوه معيشت 
  و كاربري

 34:1393ماخذ: كوكبي و همكاران،                 

  
  روش شناسي تحقيق- 3

مطالعه حاضر را به لحاظ روش شناسي مي توان در زمره مطالعات نظري (تئوريكي) قلمداد نمود كه بر پايه بررسي ادبيات 
موضوعي در رابطه با منظر و چشم انداز روستاها و تغييرات آن در گذر زمان، به شناسايي مهمترين علل اين تغييرات و  نظري

تاثير مجاورت با كالنشهرها به عنوان يك موقعيت فضايي خاص، صورت گرفته است و در نهايت به ارائه الگوي نظري و مفهومي 
نظري دانست كه با مرور بر  –اساس مي توان اين مطالعه را از نوع تحقيق بنيادي براي اين مساله اقدام شده است. بر اين 
  مطالعات پيشين و مربط انجام شده است.

  
 بحث و ارائه الگوي نظري -4

محيط كالبدي و تاثيرات آن در زندگي روزمره مردم از جمله مسائلي است كه در سالهاي اخير از طرف متخصصان بسياري 
ر گرفته است. تغيير فعاليت ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي، توسعه اجتماعي و فرهنگي، پيشرفت هاي مورد تحليل قرا

تكنولوژيكي و فناوري موجب تغيير ساختار محيط و منظر (به ويژه در محيط طبيعي) و جوامع زيستي (شهري و روستايي) 
، پايداري و توسعه محيط هاي طبيعي در فضاها را مطرح شده اند و به تدريج نيازهاي نويني از جمله ارتقاي كيفيت، سالمت

). روستاهاي حاشيه كالنشهرها به عنوان محيطي در مظن تهاجم عوامل بسياري قرار دارند كه اين 94:1391كرده اند (تقوائي، 
  هويت و منظر را شكل مي دهد.

روستايي مي باشد و لذا در ابتدا بايد به تعريف مطالعه حاضر به دنبال بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر چشم انداز و منظر 
شاخصي واحد از منظر دست يافت. بر اساس تعاريف ارائه شده در بخش مباني نظري تحقيق، منظر و چشم انداز را نمي توان 

يابد. در كنار  صرف داراي ابعاد فيزيكي و ساختار تلقي نمود بلكه، اين ساختار تنها در صورت دارا بودن كاركرد و هويت معنا مي
اين هويت و كاركرد، ويژگيهايي انطباقي و محيط محورانه اين اجزا را نبايد ناديده گرفت. بر اين اساس، متغير منظر و چشم 



  كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران  
  دانشگاه تهران –تهران 

  1397ماه  مرداد 

 8

كاركرد چشم انداز يا منظر كالبدي، هويت مولفه اصلي اطالق شده است:  4انداز كالبدي در اين مطالعه به تركيبي از 
 .ء و عناصر چشم انداز كالبدي، و ويژگي هاي چشم انداز كالبديچشم انداز كالبدي، اجزا

 كاركرد چشم انداز كالبدي 

انداز كاركرد را مي توان به نوعي نحوه اثربخشي يك كالبد يا ساختار نيز عنوان نمود كه با تغييرات روزافزون منظر و چشم
ت. در اينجا مي توان از رويكرد تحليل كاركردي براي تدقيق كالبدي روستاها، كاركرد آنها نيز دچار تغييرات قابل توجه شده اس

پردازد. جونز در مطالعه خود اين ارتباط بهره گرفت. اين رويكرد به چگونگي ارتباط بين عناصر مختلف فرهنگي چشم انداز مي
منابع چرخه كاري  از سه مدل مفهومي براي توصيف عملكرد چشم انداز فرهنگي استفاده كرده است كه شامل: استفاده از

ساالنه (كشاورزي)، ارائه طرح كلي روابط اجتماعي و اقتصادي كه فعاليت مردم محلي (شامل استفاده از منابع چرخه كاري 
ساالنه كشاورزي) را در بر ميگيرد. مطالعه شيوه هاي تغيير چشم انداز مي تواند به شناسايي رابطه بين متغير انسان و اجزاي 

فرهنگي و نيز تغيير الگوي بهره برداري از منابع كمك كند. همچنين روشي را آشكار مي كند كه در آن  مختلف چشم انداز
   ).(Prasad Pun, 2004: 30-29افراد معنا و ارزش را در عناصر مختلف چشم انداز به آن الصاق كنند

 هويت چشم انداز كالبدي 

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

و پورسليمان ). هويت مكان و وابستگي به مكان هر يك ويژگي هاي رواني متفاوتي دارند (شيباني 31- 30: 1394ملكي، 
) از آنجا كه حضور نداشتن مردم در فضاهاي جمعي از علل مهم كاهش حيات اجتماعي و احساس تعلق 51:1396اميري، 

ساكنان است، به نظر مي رسد كاهش حضور ساكنان در اين فضاها ناشي از نبود محيط مناسب و فقدان كيفيت منظر است. 
ايد بتواند زمينه حضور ساكنان را در سطح روستا فراهم سازد (سياف زاده و افزايش كيفيت فضاها و طراحي مناسب منظر ش

). رابطه ي ميان هويت و منظر اينگونه تعريف مي شود كه، هويت پديده ايست حداقل با دو بعد اصلي؛ بعد 30:1391همكاران، 
ر دارد. هويت در مكان (روستا) از طريق اول حقيقتي است كه ديده نمي شود و بعد دوم سيما و كالبد كه در برابر ديدگان قرا

تجربه زندگي و تعامل انسان با مكان (روستا) بوجود مي آيد. منظر بيان مي دارد كه به سبب فعاليت هاي انساني در كالبد 
مي  محيط، معنايي پديد مي يابد، كه محصول تعامل انسان با محيط است. از اين رو اين فعاليت ها خاطراتي را در ذهن بوجود

آورند كه ممكن است فردي باشد يا جمعي. هويت هر مكان از سه عامل در هم تنيده تشكيل مي شود:  عوامل مشخص طبيعي 
  ). 275:1389) مفاهيم يا نمادها  (شكوئي، 3) فعاليت هاي مشاهده پذير و كاركردها      2و نمود ظاهري آن 

 اجزا و عناصر چشم انداز كالبدي 

عه اي از عوامل طبيعي و مصنوع است كه تحت تاثير ويژگي هاي خاص طبيعي، فرهنگي، اجتماعي منظر يك روستا مجمو
و اقتصادي آن فضا شكل گرفته و محل به عينيت درآمدن مشخصات خاص آن فضا است. منظر (روستا) به عنوان مقوله اي 

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

ناصر چشم اجزا و ع). 96:1390دوردست، يا هنگام قرار گرفتن در فضا (روستا و يا حتي استقرار در بناها) است (محملي ابيانه، 
، معابر و راههاي ارتباطي، عناصر محيطي و خدماتي، عناصر (خانه هاي دوم) نوع و الگوي مساكنانداز كالبدي شامل 

در زيرساختي، اراضي كشاورزي، مبلمان روستا، تراكم و تجانس، نور، استفاده از عناصر طبيعي و رنگ و... را مي توان نام برد. 
ر تشكيل دهنده كالبد و فرم فضاها (شهري و روستايي) شامل كف، بدنه، سقف و عناصر (اجزا) تقسيم بندي ديگر اجزا و عناص

  ). 41:1390مستقر در فضا مي باشند (معروفي و انصاري، 
 چشم انداز كالبدي ويژگيهاي 

بومي، شامل ويژگي هاي فيزيكي، زمين خود مولد، موفولوژي، آب، زيرساختار، پوشش گياهي، معماري  روستاييمناظر 
حمل و نقل، ساختمان هاي مسكوني روستايي، همچنين ويژگي هاي فيزيكي، محيطي و فرهنگي، به ميراث ملموس و 



  كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران  
  دانشگاه تهران –تهران 

  1397ماه  مرداد 

 9

نامحسوس مناطق روستايي اشاره مي كند. چشم انداز روستايي همچنين شامل: دانش فرهنگي، سنت ها، تجربيات، ارتباطات 
و معاني منسوب به مناظر گذشته است. همچنين مناطق روستايي به  جوامع انساني محلي، تعلقات آنها و ارزشهاي فرهنگي

عنوان ميراث عبارت است از درك ساختارهاي اجتماعي و سازمان هاي فعال، استفاده و تبديل آها در گذشته و حال.  مناظر 
تايي را به عنوان روستايي شامل ميراث فرهنگي، معنوي و طبيعي است كه در تداوم تنوع زيستي نقش دارند. مناطق روس

ميراث برجسته سنتي و هم عادي(معمولي) با فعاليت هاي مدرن سازي اخير تغيير داد. ميراث مي تواند در انواع و درجات 
 19thمختلف و مرتبط با دوره هاي مختلف تاريخي به عنوان يك چند نگاره وجود داشته باشد (مجمع عمومي ايكوموس

Icomos General Assembly ،2017: 2 اين ميراث ويژگي هاي چشم انداز كالبدي روستا را در معرض ديد بيننده قرار مي (
  دهد.  

كه پيشتر در مباني نظري مورد بحث قرار گرفت، نيروهاي بسياري مي تواند بر تغيير اين منظر و مولفه  همچناناز سويي 
كلي به دو بعد نيروهاي دروني و بيروني تقسيم بندي شد هاي چهارگانه آن تاثيرگذار باشد كه در اينجا اين عوامل در يك قالب 

شرح اين نواحي به  چشم نداز كالبديعوامل تاثيرگذار بر منظر و و در هر بخش مجموعه مولفه هايي مطرح و تبيين گرديد. 
  :زير قابل دسته بندي است

   عوامل دروني موثر بر تغييرات روستاهاي حاشيه شهر  
 شهري) موثر بر تغييرات روستاهاي حاشيه شهر وامل بيروني (شهري و غيرع  

  
 عوامل دروني 

برخي از عواملي كه به مرور زمان تحول و تكامل آنها زمينه ساز ايجاد تحوالت كالبدي و غيركالبدي روستا مي شود، 
را مي عوامل  نبرآمده از درون روستا و تكامل فردي يا جمعي ساكنين آن و يا نتيجه شكل گيري نيازهاي جديد مي باشد. اي

ست هاي برنامه ريزان، ، سيايا ايجاد محدوديتهاي جديد طبيعي به مرور زمان طبيعي هايمحدوديترفع برخي  توان شامل
، ساختار اجتماعي، دسترسي به دراك روستاييان و تكامل آنبع محلي، مهاجرت، دانش و اازمين، مناز  چگونگي بهره برداري

روي آوردن به مشاغل كاذب، 	،ميزان رضايت شغلي، استفاده از نيروي كار غير بومي، بانوانفرصت شغلي براي  منابع توليد،
سازگاري و انطباق مطلوب با محيط، انسجام، حس تعلق، تعامالت اجتماعي و ، الگوهاي بهره برداري از فضا، موقعيت كاركردي

روستا) مي تواند يكي از عوامل مهم تاثيرگذار در ميزان ... مي باشد. از اين رو امروزه آگاهي از ساختار فضايي و شكل فضا (
موفقيت برنامه ريزان و دست اندركارن باشد و به بهبود محيط هاي روستايي و منظر آنها كمك شاياني كند (منتظري و 

 –ماعي در حالت كلي مي توان اين عوامل دروني را به چند بعد محيطي اكولوژيكي، اقتصادي و اجت ).28:1396همكاران، 
  فرهنگي دسته بندي كرد:  

 اكولوژيك – محيطيبعد  -1

در اين بعد مي توان كليه عوامل درونگرايانه محيط محور يا اكولوژيك كه به نوعي سبب احساس نياز به تغيير ساختارهاي 
   اين عوامل شامل موارد زير است: شود را گنجاند.در روستا مي يا تغيير ناخودآگاهانه آنها كالبدي
موقعيت كاركردي سكونتگاه هاي روستايي بر روابط دروني و بيروني روستا روستا:  موقعيت كاركرديتغيير  -الف

مبتني است. به اين ترتيب، موقعيت كاركردي بر اساس شكل و دامنه روابط و نحوه برآوردن نيازهاي ساكنان يك سكونتگاه 
و نقشهايي كه روستا در عرصه محليف ناحيه اي و ملي ايفا مي كند  در اين نوع نغيير به نوعي شرايط روستا مشخص مي شود.

به نوعي تغيير مي يابد و به تبع نقشهاي جديد، عناصر كاركردي جديدي در روستا ظهور مي يابدو يا ساختار و شكل عناصر 
  .)47:1389(سعيدي، چشم انداز و منظر روستا مي گردد پيشين متفاوت مي شود كه سبب تغيير

نظام بهره برداري به واحدهايي گفته مي شود كه در آنها با چارچوب مديريت : برداري از فضا بهرهالگوهاي يير تغ -ب
ويژه و برنامه هاي معيني، فعاليت هاي كشاورزي صورت مي پذيرد. هر نوع نظام بهره برداري داراي سازمان، مديريت، فضا، 

 ا عملكرد خاصي است كه آن را از ديگر نظام بهره برداري متمايز مي سازداطالعات، فناوري، سطح توسعه، اعضا يا كاركنان ي
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). هر يك از نظام هاي بهره برداري با ويژگي هاي خود مي تواند با يكپارچه سازي اراضي يا قطعه قطعه 2:1395(نكوئي نائيني، 
يان به شهر و در نهايت كشاورزي پايدار شدن آن، بهينه شدن توليد، ايجاد اشتغال و كاهش فقر و ممانعت از مهاجرت روستاي

) چشم انداز متفاوتي از مناظر روستايي را به نمايش بگذارد. در روستا همواره بر اساس 86:1394(عليزاده و حاتمي نژاد، 
هاي محيطي، كمبود منابع آب و زمين، ضرورتهاي تدافعي، يا ارزشهاي اجتماعي مختلف، نظامهاي  تاثيرگذاري ضرورت

هاي بهره برداري و به ناچار  ي از بهره برداري از فضا حاكم بوده است. به مرور زمان تغيير اين ضرورتها سبب تغيير نظاممتفاوت
  . كالبد و ساختار فضا و در نهايت چشم انداز و منظر اراضي كشاورزي و مسكوني و نظاير آن شده است

  تغيير ضرورتهاي زيست محيطي -ج
نگ و بافت داراي اين ويژگي است كه در دل طبيعت جاي گرفته است و گوئي جزئي از طبيعت بافت روستا از نظر فرم، ر

مطابقت دارد (تحليل ابژكتيو) ( اكرمي و داميار، » مطلق گرايي طبيعي«محسوب مي شود. از نظر بصري نيز با رويكرد مبتني بر 
به مرور زمان تاثيرات زيست محيطي بر منظر و چشم انداز كالبدي روستاها رنگ ديگري به خود مي گيرد. اما ). 38:1395

تغيير ميزان انطباق و هماهنگي تغييرات كالبدي با محيط زيست و تاثير چالشهايي نظير كم آبي و خشكسالي و يا گرمايش و 
زيست و معماري منظر، مانند فناوري تصفيه هوازي و غيرهوازي آب  تغيير جريان بادها و ...، كاربرد فناوري در مهندسي محيط

هاي آلوده، بويژه فرايندهاي پااليش آالينده ها در اكوسيستم هاي طبيعي و نيز سيستم هاي بازيافت منابع طبيعي با تكيه بر 
: 1395ي شفائي و همكاران، (موسو )، كاربرد منابع جديد انرژي نظير خورشيدي144:1391(تقوائي،  روش هاي بوم شناسانه

)، استفاده از روش ها و فناوري هاي جديد از جمله توليد بيوگاز براي تامين انرژي مورد نياز روستاها (گرجي مهلباني و 171
به گونه اي كه سبب  )، تغيير و تحول بسياري در چشم انداز سكونتگاه هاي روستايي به همراه داشته است15:1394همكاران، 
  . ي اجزاي قديمي نظير محل جمع آوري سوخت و يا تغيير معماري براي گرمايش و سرمايش و نظاير آن شده استحذف برخ

  
 فرهنگي –بعد اجتماعي  -2

بسياري از تغييرات و چشم انداز و منظر روستايي را مي توان ناشي از تغيير ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي زندگي روستايي 
 كرد كه ريشه دروني دارند. برخي از اين تغييرات عبارتند از:  گذشته ياد نسلهاي نسبت به 

  گرايشهاي مذهبيتغيير ميزان  -الف
است. وجه مادي اين عنصر، در شكل بناها و  فضاهاعنصر مهم دين و باورهاي مذهبي يكي از عناصر اصلي در شكل گيري 

و تكامل فرقه هاي مختلف در تاريخ ايران موجب شده معماري مساجد و آرامگاه ها و مدارس مذهبي نمود مي يابد. پيدايش 
) و ايجاد مناظر مختلف ايفا 71:1393است تا اين مهم، نقش موثري در شكل گيري و توسعه ي بافت فضاها (تقوي و همكاران، 

 بهوان، را مي ت گسترش كالبدي و شكل مساكن و حريم هاي زيستي در روستاها كند. يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در
مرتبط دانست كه بدين شكل تغيير آن به مرور زمان مي تواند بر شكل منظر و چشم انداز فضاها تاثيرگذار  اعتقادات مذهبي

 باشد.

  ميزان انسجام اجتماعي -ب
انسجام موقعيتي است كه در آن افراد جامعه با تعهدات مشترك اجتماعي و فرهنگي به يكديگر پيوند مي خورند (ميتچل، 

). از نگاه دوركيم انسجام اجتماعي در جوامع ارگانيك، به روابط متقابل 96:1393به نقل از فرهمند و همكاران،  180:1989
تنظيم مي شود و تنظيم رفتارهاي درون واحدهاي اجتماعي از طريق هنجارهاي » قرارداد«واحدهاي اجتماعي كه بوسيله ي 

). در روستاها همواره از گذشته به سبب چنين پيوندهاي اجتماعي، فضاها و 94:1393مادي بستگي دارد (فرهمند و همكاران، 
ساختارهايي مشاركتي و مشترك بسيار شكل گرفته اند. اما به مرور زمان، گرايش به فرديت، كاهش مشاركت و تغيير اشكال 

و منظر معابر، بازارها، اراضي  خانواده از گسترده به كوچك و مستقل سبب تغيير اين ساختارها و ظهور آن در چشم انداز
  كشاورزي و مساكن شده است. 

  رفاه طلبي و تجمالت-ج
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طلبي، مصرف گرايي مي باشد. انسان براي رفع نيازهاي اوليه خود نيازمند مصرف كاالها و  رفاهيكي از مصداق هاي 
مده است به گونه اي كه ديگر مصرف خدمات است. اما امروزه مصرف و نياز از هم فاصله گرفته و شكافي بين آنها بوجود آ

گرايي با نمادها و عالئم خاص  مصرف ).Bockoc, 1993:2انساني با نيازهايش مطابقت ندارد بلكه چيزي بيش از آن است(
كاركردهاي  ،خود امروزه نمايانگر سبك زندگي، تمايالت، تفكرات و ايده آل ها و به مثابه بازنمايي كننده هويت عامالن آن

انسان روستايي نيز نظير شهري، فضاي زيستي خود را مطابق ). 234:1392يافته است (حاجي زاده ميمندي و يوسفي، جديدي 
با كاالهاي مصرفي خود تغيير و تطبيق داده است. استفاده از اتومبيل نمونه اي از اين تغيير بزرگ است كه كالبد و منظر 

  مساكن را به چالش كشيده است.
 
 بعد اقتصادي -3

  اما شايد بتوان يكي از مهمترين علل در تغيير چشم انداز و منظر را ناشي از بعد اقتصاد و ابزار آن دانست. عللي نظير:
  تغيير منابع توليدي -الف
  اشتغالتغيير انواع فعاليتها و  -ب
  تغيير ارزش زمين در روستاها  -ج

منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل  گذشتهر از جمله مهمترين علل تغيير چشم انداز كالبدي روستا هستند. د
عمده ترين منابع و عوامل  بوده است.كشاورزي؛ (زراعت، باغداري، دامداري، شكار و صيد) صنايع؛ (دستي، خانگي و كارگاهي) 

). به مرور 125و99: 1386زمين، آب، نيروي انساني، سرمايه و فناوري بوده است(ياسوري،  نيز شاملتوليد بخش كشاورزي 
هاي كالن دولت در اين بعد زمان تغيير اولويت هاي اشتغال در فضاهاي روستايي به نفع فعاليتهاي خدماتي و از طرفي سياست

سبب تغيير چشم انداز اقتصادي و منظر روستا به تبع آن شده است. در مقاله اي تحت عنوان سياست فدرال آمريكا بر تغيير 
ر سياست هاي فدرال را بر سه نوع تغيير چشم انداز روستاها مورد بحث قرار داده كه نتيجه ي اين چشم انداز روستايي، تاثي

سياست ها شامل؛ تغيير در پتانسيل توليدات كشاورزي، خسارت به شهرها و تبديل زمين هاي كشاورزي به مصارف ديگر مي 
ت و تجارت، حمل و نقل، مسكن، انرژي و محيط زيست باشد. سياست هاي فدرال از جمله توافقات تجاري بين المللي، ماليا

تغيير از اقتصاد مبتني بر توليد به . )Nassauer, 2012:185تاثير سياست را بركشاورزي و مناظر روستايي مشخص مي كند(
تاده اقتصاد مبتني بر مصرف، نه تنها در سطح نواحي روستايي، بلكه در فعاليت هاي تجاري موسسات خصوصي نيز اتفاق اف

است. بسياري از مزارع به منظور تنوع بخشي به منابع درآمدي خود غير از كشاورزي، در بخش گردشگري نيز فعاليت دارند. 
اغلب، اين فعاليت ها شامل فراهم كردن اتاق در مزرعه، از جمله اتاق هاي خواب و صبحانه، خانه هاي مجهز به وسايل آشپزي 

ايجاد فروشگاه در مزرعه، راه هاي فرعي طبيعي، امكانات اسب سواري و درياچه هاي  و مكانهاي براي چادر زدن هستند.
تغيير يافته اند تا چشم انداز و » پارك هاي مزرعه«ماهيگيري نيز استفاده شده اند. به هرحال، برخي مزارع به طور كامل به 
و  ي روستايي در رابطه با مزارع معرفي كنند (رضوانيفعاليت هاي يك مزرعه واقعي را با چشم انداز و فعاليت هاي تصاوير زندگ

  ). 293:1390فرهادي، 
افزوده بخش كشاورزي و تمايل به تغيير كاربري و در نتيجه افزايش ارزش زمين  ارزشبسياري از اين فعاليتها به كاهش 

ستاها، در بيشتر روستاهاي پذيرش جمعيت شهري توسط رودر برخي از روستاهاي با موقعيت مطلوب فضايي منجر شده است. 
در حال توسعه صورت مي پذيرد، اين افزايش جمعيت باعث افزايش تقاضا براي زمين و  كشورهايپيراموني كالنشهر واقع در 

خدماتي و موارد ديگر مي شود. در نتيجه چنين  - مسكن و در نتيجه تبديل زمين هاي كشاورزي به كاربري هاي مسكوني
ن دار در جهت كسب درآمدهاي بيشتر و بدون كار، تشويق و سوق داده مي شوند (رانت) و در تالش شرايطي روستاييان زمي

مضاعف، اراضي كشاورزي و باغي خود را با حساسيت بيشتر از كار و فرايند اقتصاد كشاورزي خارج مي كنند. به تدريج با فروش 
زان زمين، در نحوه كاربري اراضي از كشاورزي به مسكوني، بخش هايي از زمين و يا واگذاري آنها به صورت خام به بورس با
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ري لفمجاني و (اصغ تجاري و صنعتي براي ساخت و سازهاي قانوني و غير قانوني به متقاضيان جديد، تغييرات صورت مي گيرد
  ).178:1395همكاران، 

  
  موثر بر تغيير منظر روستاهاعوامل بيروني 

كالبد و منظر و چشم انداز ناشي از آن را نبايد ناديده  تغييراز مولفه هاي بيروني بر  در كنار عوامل دروني، تاثير بسياري
  گرفت. اين عوامل خود به دو بعد قابل دسته بندي هستند:

مهاجرت از شهر به توسعه گردشگري(خانه دوم)،  كه مي تواند ناشي از تاثير پذيري از شهرهاي مجاور -الف
افتد و در هر سه صورت مي تواند سبب تغيير  اتفاقبه سوي روستاها  خزش شهريو يا توسعه و  روستا و بلعكس

 گيري نيازهاي جديد و تغيير چشم انداز و منظر شود. ساختارهاي كالبدي ناشي از شكل

براي بازسازي و توسعه در نواحي روستايي است. در سالهاي اخير در سراسر دنيا براي رفع  گردشگري كاتاليزوري كارآمد
اجتماعي نواحي روستايي حاشيه اي يا روستاهايي كه با كاهش فعاليت هاي كشاورزي سنتي روبرو  - الش هاي اقتصاديچ

هستند، به گردشگري توجه شده است. از اجزاي مهم اين صنعت، گردشگري روستايي است كه امروزه يكي از اشكال مردمي 
ستاها به شمار مي رود. كه در دهه هاي اخير با توجه به گسترش گردشگري در جهان و ابزاري براي بهبود رشد اقتصادي رو

فيزيكي روستاها  - پديده خانه هاي دوم به صورت خودجوش، تغييراتي در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و كالبدي 
ته است (دادورخاني و فيزيكي تاثير گذاش - بوجود آمده و بر يكي از مولفه هاي كليدي توسعه پايدار گردشگري، يعني كالبدي

) معتقدند كه چشم اندازهاي متفاوت خانه هاي دوم ، بستگي به موقعيت محلي 2004). مالر و همكاران (278:1392همكاران، 
دارد. در برخي موارد اين اثرات سودمند است. به طور نمونه ممكن است مساكن قديمي روستا بازسازي شده و يا تبديل به 

  زمينه زيبا سازي روستاها را فراهم كند، برخي موارد نيز آسيب زننده مي باشد. مساكن جديد شوند و 
در كنار گردشگري، جمعيت جوياي كار روستايي با گرايش به سمت شهرها و مهاجرت به نواحي صنعتي و خدماتي باعث 

ري از جوانان وارد چرخه كار جمعيت بسيا). 104:1396م، محمدي يگانه و سنايي مقد(اندافزايش سرعت روند شهرنشيني شده 
شهري و يا اقتصادي (برخي مشاغل قابل انتقال) را آموخته اند به فرهنگي گرايشهاي در حالي كه و در شهرها مي شوند 

و پياده كردن  - حداقل در سطح خصوصي - روستاها بازمي گردند و در بسياري از موارد سعي در تغيير محيط زندگي خود
تغييرات كالبدي به ويژه در بخش مسكن و تغيير منظر و چشم انداز اين كه پيامد آن  اها مي نمايندارزشهاي شهري در روست

در بسياري از روستاهاي حاشيه كالنشهرها نيز گسترش شهرگرايي و خزش شهري مستقيما بر اين چشم انداز و نواحي است. 
سكونتگاه هاي روستايي را كه در پيرامون و حريم شهرها قرار تغيير آن تاثير ميگذارد. در دهه هاي اخير اين پديده بسياري از 

). عدم تعادل هاي فضايي، نوسان شديد در قيمت مسكن، 66:1395گرفته اند با چالش مواجه ساخته است (علوي و همكاران، 
ن محدوده اراضي مرغوب كشاورزي، چند برابر شد خزش شهري، افزايش هزينه ي زيرساخت ها، به زير ساخت و ساز رفتن

  هاي شهري، شكل گيري بافت كم تراكم در پيرامون شهرها و توسعه بدون برنامه ريزي از جمله اين نيروهاست. 
  
  نيروهاي ملي و فراملي -ب

تند كه سبب تغيير بافت و كالبد و مناظر و چشم انداز ناشي از آنها در نواحي روستايي حوزه خود يساما تنها كالنشهرها ن
عوامل كه خارج از كنترل شهرها مي باشند، به عنوان عوامل بيروني يا برونزا نام برده مي شوند. اين عوامل الزاما اين مي شوند. 

از شهر نشات نمي گيرند بلكه يا تحت تاثير تغييرات جهاني مي باشند و يا منشا آنها محيط كالبدي طبيعي و مصنوع خود 
ها و برنامه هاي كالن ملي،  سياست مدرنيته، ،تغيير سبك زندگيشامل روستا (دروني) است، كه در يك دسته بندي كلي 

  مي باشند.  )، ماهواره و تلويزيونروستايي، تلفن، اينترنت ict( تكنولوژي و مكانيزه شدن، فناوري اطالعات و ارتباطات
 تغيير سبك زندگي  
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طور كلي اين مفهوم الگوهاي روابط را شامل مي شود. به  ذهنيمفهوم سبك زندگي دامنه وسيعي از امور عيني و 
شايد برخي اين بعد را بعدي دروني تلقي نمايند، اما روشن است اجتماعي، سرگرمي، مصرف، مد و پوشش را در بر مي گيرد. 

كه جايگزيني ارزشهاي قديمي با ارزشهاي جديد در سبك زندگي همواره به واسه يك اهرم ديگر انجام مي شود و شايد بتوان 
غير را خود به عنوان متغير واسطه تلقي نمود. در هر صورت به واسطه اين تغيير در نتيجه هر اهرمي اعم از اين مت

قابل توجهي در سبك نواحي روستايي در سالهاي اخير تغييرات و تحوالتي مدرنيزاسيون، رسانه و ...، مشاهده مي شود كه 
وي مصرف در ساختارهايي چون آداب و رسوم، عقايد، ارزش ها و ايده آل تغييراتي كه عالوه بر الگ زندگي را تجربه نموده اند.

اين تغيير در  ).70:1395ها، هنجارپذيري و هنجارسازي و به طور كامل سبك زندگي به وجود آمده است (حيدري ساربان، 
و آن را دستخوش دگرگوني بسياري موارد به كالبد و ساختار فيزيكي و در نتيجه چشم انداز و منظر روستايي تجاوز نموده 

  كرده است. 
 مدرنيزاسيون 

را در تمام سطوح و وجوه زندگي جامعه ايران و تمام جوامع غير غربي كه در معرض تحوالت مدرنيته  آثار مدرنيزاسيون
تخصصي تاثيرات و فرايندهاي آن را مي توان به صورت رسانه اي شدن، دموكراتيك شدن، اين بوده اند مي توان مشاهده كرد. 

مدرنيزه شدن واژه اي ). 39:1386شدن، مردم پسند شدن (عامه پسند)، ديجيتالي شدن، زنانه شدن و ... مشاهده كرد (فاضلي، 
بود براي غربي شدن و تحميل راهكارهايي براي برنامه ريزي كه بستر فرهنگي و اكولوژيكي را ناديده مي گرفت. اين فرآيند به 

ق را تضعيف كرد و شيوه هاي سنتي را ناسازگار با حركت به سوي نو شدن نشان داد (مخزومي، طور مداوم ميراث منظر مناط
تغيير بسياري از ساختارهاي كالبدي فضاهاي روستايي را نيز مي توان به واسطه توسعه مدرنيزاسيون و كاربرد آن . )56:1394

  اهده نمود كه به تغيير منظر منجر شده است. در ساخت و سازها، انرژي، و شيوه هاي مختلف بهره برداري و ... مش
  تلفن، اينترنت، ماهواره و تلويزيون)و ارتباطات ( اطالعاتفناوري  

اقتصادي محسوب مي شود. به واسطه  -يكي از ظرفيت هاي اصلي به منظور رشد اجتماعي 2اطالعات و ارتباطات فناوري
اشتغال را افزايش داد، سطح عمومي دانش را ارتقا بخشيد و با توسعه  سطحتوان در روستاها گسترش و توسعه اين فناوريها مي

). متون توسعه نشان مي 81:1391شاخص هاي رفاهي، از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها كاست (فراهي و همكاران، 
ي اجتماعي، كاهش  نقش مهمي در افزايش قدرت تصميم گيري روستاييان، تقويت سرمايه و ارتباطات اطالعاتفناوري دهد 

آثار و بالياي طبيعي، توانمندسازي فقراي روستايي، افزايش كيفيت زندگي و توسعه اجتماعي در مناطق روستايي ايفا مي كند. 
مي تواند دسترسي  و ارتباطات اطالعاتفناوري همچنين تجربيات جهاني بيانگر آنست كه با برنامه ريزي صحيح، گسترش 

خدمات زير ساختي، بهداشتي، آموزشي و دولتي، ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش سطح آگاهي در  مردم روستايي به انواع
زمينه فعاليت هاي توليدي، كشاورزي و ترويجي، بازاريابي محصوالت زراعي و غير زراعي و ... را بهبود بخشد (حيدري ساربان، 

ا در كشورهاي در حال توسعه قادر به دسترسي به اطالعات ) مثال تكنولوژي هاي همراه، ميليون ها نفر از مردم ر86:1394
). توسعه فناوري ارتباطات تلفني، برخي از 172:1391بهداشتي و خدمات مراقبت بهداشتي كرده است (صفدري و همكاران، 

موضوع موجب مشكالت مربوط به فاصله را كاهش داد و بسياري از نواحي روستايي مجاورت را تجربه كردند. از يك طرف، اين 
شد كه مناطق روستايي از برخي صنايع جديد محروم نباشند، از طرف ديگر، امروزه مردم روستايي، همانند ساكنان شهري، از 
طريق تلويزيون، راديو و اينترنت، مشتري و مصرف كننده كاالها و محصوالت فرهنگي يكساني هستند و اين موضوع از جذابيت 

هاي فرهنگي روستايي بومي، به رغم تالش مردم براي احياي دوباره آنها، كاسته است (رضواني و  سنت ها، رويدادها و فعاليت
اما در كنار پذيرش چنين فناوري هايي، ناچار تغيير كالبدي و چشم انداز و منظر را نيز بايد به عنوان ). 49:1390فرهادي، 

ره با جابجايي ارزشها و باورهاي اجماعات و انتقال آنها به جوامع اصلي غيرقابل انكار پذيرفت. توسعه فناوريهاي اطالعاتي هموا
ديگر سبب تغيير قابل توجهي در سبك زندگي و شكل گيري عناصر كالبدي با كاركردهاي جديد در اجتماعات مي شوند كه به 

  مرور زمان تغيير چشم انداز را به همراه خواهد داشت.
                                                 
2 - information and communication technologies  
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  هاي كالن ملي برنامهسياستها و  
اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مقياس محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي  توسعهايگاه روستاها در فرآيندهاي نقش و ج

در امر برنامه ريزي و سياستهاي كالن ملي شده است. با توجه به اينكه موجب توجه به توسعه روستايي  مسائل مختلف آن
هاي دولتي و عوامل دروني روستا گذاريوع نگرش به روستا و سياستنشات گرفته از نمشكالت روستاها را مي توان مهمترين 

از سياست هاي تاثير گذار در زمينه  )، اصالح اين نگرش مي تواند بسيار مفيد باشد.20:1394دانست (ياسوري و جوان، 
هيالت ابزار كشاورزي و سياست هاي حمايت از بخش كشاورزي(ارتقاء آبياري، يكپارچه سازي اراضي و تسروستايي مي توان به، 

...)، اجراي طرح هاي زيرساخت رساني (آب، برق، گاز و ..)، اجراي طرح هاي هادي و بهسازي مسكن روستايي، همچنين اجراي 
(ارتقاء  سياست هاي حمايت از بخش كشاورزيدر واقع، طرح هدفمندي يارانه ها (بهبود درآمد و كيفيت زندگي) اشاره نمود. 

سبب انعطاف پذيري روستاها در مقابل نوسانات كوتاه مدت ه سازي اراضي و تسهيالت ابزار كشاورزي و ...)، آبياري، يكپارچ
اجراي طرح هاي زيرساخت رساني (آب، مي شود.  اقليمي، نوسان قيمت محصول در زمان برداشت، محدوديت هاي بازاريابي

طرح هادي در روستاها، موجب بهره مندي روستاييان از امكانات به موازات اصالحات كالبدي ناشي از اجراي  برق، گاز و ..)،
خدماتي بيشتر مي شود. چنين تغييري وضعيت زندگي روستاييان را تحت تاثير قرار داده و موجب عالقمندي بيشتر آنها به 

روستاييان، بهبود  زندگي در روستا مي گردد. زيرا اهداف عمومي اجراي پروژه هاي اجرايي روستاها، افزايش راندمان كار
مصرف روستايي، - معيشت و رفاه سطح زندگي در روستاها، جلب سرمايه گذاري در روستاها، تكميل و اصالح چرخه توليد

). اجراي هر گونه طرح زيرساختي 85:1395پيشگيري از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها مي باشد (عزمي و همكاران، 
نرژي برق و گاز، خدمات دولتي و..) و همچنين طرح هاي كالبدي نمايي متفاوت از منظر را در شامل (حمل و نقل، تامين آب، ا

نظر به تغيير شيوه پرداخت آن از شكل كااليي به صورت  هدفمندي يارانه هامعرض نمايش قرار مي دهد. از طرفي ديگر طرح 
افزايش توانايي روستاييان براي تغيير برخي عناصر  نقدي و تاثير مستقيمي كه بر كيفيت زندگي روستاييان داشته است، سبب

 ايسياست و برنامه  هر گونه). بنابراين اخذ 60:1395كالبدي و زيستي محيط مصنوع آنها شده است(نوراللهي و همكاران، 
موزون  خود شده و تركيبي هماهنگي و همسنخي منظر فضاها و محالت آنها با گذشته توسط دولتمردان، مي تواند منجر به 

و ساختار تعريف شده و معنادار در آنها ديده شود. بنابراين رويكردها و سياست هاي مواجهه با منظر نقش به سزايي در كيفيت 
  ). 8:1393دارد (خيرالدين و همكاران،  و تغيير آن محيط و متقابال كيفيت منظر

 تكنولوژي و مكانيزه شدن  
كه ظرفيت و استاندارد توليد را افزايش داده و باعث بهبود بهره وري شوند از از نظر تاريخي ماشين آالت مقرون به صرفه 

امروزه مكانيزاسيون به عنوان كليدي ترين عنصر در دستيابي به  عناصر كليدي مكانيزاسيون كشاورزي در روستاها هستند.
قدرت ماشين و نيروي موتور هستند، اهداف توسعه كشاورزي و روستايي از اهميت خاصي برخوردار است. مزارعي كه مجهز به 

عالوه بر افزايش كيفيت و كميت در كار و بهره برداري محصوالت، در زمان و هزينه ي مراحل مختلف كشت نيز صرفه جويي 
). ماشين آالت كشاورزي با افزايش سطح زير كشت، ايجاد شرايط فشرده و تراكم 73:1393مي گردد(نجفي كاني و همكاران، 

، افزايش سرعت عمليات اجرايي روي زمين، بهبود عمليات زراعي منجر به افزايش توليد و درآمد كشاورزان و در (چند كشتي)
) و براساس اين افزايش سرعت و 117:1393نهايت افزايش درآمد در بخش كشاورزي را رقم مي زند (سپهوند و همكاران، 

تقسيم اراضي متناسب با آن شيوه ها شده اند. اگر سطح و افق  قدرت، سبب تغيير شيوه هاي بهره برداري قديمي و الگوهاي
ديد خود را گسترش دهيم و به سطح جهاني نيز نظري افكنيم، ابداعات فني كه ابعاد اجتماعي و اقتصادي زندگي روستايي را 

واحي روستايي را تغيير تغيير داده اند گسترده است، مثال توسعه وسايل نقليه موتوري، روش هاي معمول توليد و مصرف در ن
داد. ماشين آالت مزارع تجاري، مانند تراكتور و كمباين دروگر، ماهيت زراعت را تغيير داد و تقاضا براي كار در مزرعه را كاهش 
داد و نيز به ركود كشاورزي به عنوان منبع اشتغال در نواحي روستايي كمك كرد. در اين ميان رشد مالكيت خصوصي اتومبيل، 

نقل مردم روستاها را افزايش داد و پيوندها با جوامع محلي روستايي را سست كرد. البته آمد و شد روزانه ممكن شد،  حمل و
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نيروي بسيار قدرتمند جهاني شدن و به تبع شهرگريزي افزايش يافت و وابستگي محل سكونت به محل اشتغال را از بين برد. 
  ).49:1390بر جاي گذاشته اند(رضواني و فرهادي،  از و منظر روستاييآن ابداعات فني، تاثير عمده اي بر چشم اند

مفهومي مولفه هاي موثر بر منظر و چشم انداز كالبدي  - نظري الگويبنديها، مي توان در نهايت بر اساس اين دسته
امل و مولفه هاي موثر ). در اين الگو، متغير مستقل تحقيق عو1روستاهاي حاشيه كالنشهرها را به شرح زير ترسيم نمود(شكل

بر چشم انداز و منظر كالبدي هستند كه در دو قالب دروني و بيروني به دو شكل مستقيم و غيرمستقيم منجر به اين تغيير 
شده اند. به گونه اي كه برخي با تغيير سبك زندگي به عنوان متغير واسطه زمينه تغيير كالبدي را فراهم آورده و برخي 

    غيير شده اند. در هر دو شكل زمينه براي تغيير چشم انداز و منظر كالبدي فراهم شده است.مستقيما سبب اين ت
  

  مدل مفهومي تحقيق: عوامل موثر بر تغيير منظر و چشم انداز كالبدي روستاها - 1شكل

  
  1397ماخذ: نگارنده، يافته هاي تحقيق، 

 نتيجه گيري و پيشنهادات - 5
اجتماعي و يي هميشه متاثر از تغييراتي بوده است كه تحت تاثير فرايندهاي اقتصادي، منظر و چشم انداز نواحي روستا 

موقعيت كاركردي آن، از طريق نحوه و  محيطي بسياري به وقوع پيوسته اند. در اين بين، عوامل بسياري نظير - تكنولوژيكي 
روني و بيروني آنها اثر مي گذارد به گونه روابط ددامنه ي روابط موجود ميان شهر و روستا، بر شكل پذيري منظر و همچنين بر 

اي كه تغيير منظر و چشم انداز روستاهاي حاشيه كالنشهرها نسبت به ساير روستاها از سرعت بيشتري برخوردار است. در كنار 
شود، عوامل دروني و اقدامات عمراني كه در روستاها با استفاده از مصالح و تكنيكهاي نوين در مقايسه با شيوه سنتي انجام مي 

بيروني بسياري سبب بروز نوآوري در عناصر منظر روستايي مي شود. در واقع فرايندهاي بسياري در قالب تحوالت درون محور 
و برون محور سبب تغيير اجزا و ساختارهاي كالبدي حاصل از روابط انسان و محيط در فضاي روستايي مي شوند كه در مفهوم 
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قابل تبيين مي باشند. چنانچه اين تغييرات تحت تاثير نيروهاي شهري ناگزير از روابط شهر و روستا قرار  تغيير منظر روستايي
بگيرد، درونمايه اين تغيير به سوي منظر شهري غالب مي گردد كه افزون بر اجزا و كاركرد منظر روستايي، هويت و ويژگيهاي 

ن و ارگانيك بودن فضا مي كاهد، آنچه امروزه در اغلب  روستاهاي حاشيه آن را نيز دستخوش قرار مي دهد و از درجه بومي بود
كالنشهر ها در حال وقوع است. در راستاي حفظ هويت بومي منظر روستايي و از سويي انطباق آن با كاكردهاي جديد و 

  زير را در نظر گرفت: ساختارهاي رو به تغيير فضاهاي روستايي كه زاييده تغيير نيازهاي انسان است، مي توان موارد 
  تعيين استانداردهاي ساخت و ساز هماهنگ و متجانس با محيط روستا (به ويژه براي گردشگران خانه هاي دوم و

  مهاجران شهري به روستا)،
 ،مديريت كاربري اراضي و تناسب آن با شيوه هاي بهره برداري و نيازهاي روستا  
 ر منظر روستايي و چشم انداز آن موثر است،حفظ بناها و بافتهاي تاريخي روستا كه خود د  
 تدوين قوانين محلي و نظارتي بر ساخت و سازها و همچنين تعيين حريم روستا و شهر در روابط بين اين دو  

بنابراين با توجه به اثرات شهرها و روستاها بر يكديگر، آنها را به صورت منفرد و بدون پيوستگي متقابل بين آنها مورد 
  ر ندهيم. مطالعه قرا

  
 منابع -6

پژوهشي منظر، شماره دوم، - منظر روستايي در غرب ايران اومان و پالنگان روستاهاي آييني ايران، مجله علمي .آتشين بار، م. ]1[
 . 1388 ،30-34صص 

معماري و معماري منظر و شيوه هاي مديريت دانش در فرايند طراحي، فصلنامه علمي پژوهشي مركز پژوهشي هنر  .اديب، م. ]3[
 . 1391، 55- 64، صص 1391، پاييز 22شماره شهرسازي نظر، سال نهم،

فضـايي شـهرها و اثـرات آن بـر      -نقش محدوديت هاي محيطي بر توسعه كالبـدي  ز.سرگزي،  ي.نظري،  ص.اصغري لفمجاني، .  ]4[
، 177-190، صص 1395، تابستان22اپي، پي6فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي، سالروستاهاي پيرامون (مورد مطالعه: شهر جوانرود) ، 

1395 . 

فضايي روستاهاي پيرامون: دهستان محمدآباد  - پيوندهاي كالنشهري و تحوالت كالبدي م.زماني،  ف.عزيزپور،  ح.افراخته، .  ]5[
 . 1393، 101-120، صص 150يط روستا، شماره كرج، مجله مسكن و مح

 فهوم توسعه پايدار در محيط هاي روستايي حوزه كالنشهرها (مطالعه موردي: كالنشهر تهران،م ا.نجفي، اكبرپورسراسكانرود، م. .  ]6[
  . 1389، 64-79، صص1389، تابستان130ماره مسكن و محيط روستا، ش

ماري و مع - رويكردي نو به معماري بومي در رابطه ي ساختاري آن با معماري پايدار، نشريه هنرهاي زيبا س.داميار،  غ.اكرمي، .  ]7[
 . 1395، 29- 40، صص 1396، بهار1، شماره22شهرسازي، دوره

، 485نتشـارات دانشـگاه شـهيد بهشـتي     ، ناشر : مركز چاپ و ا»درآمدي بر تعريف ها و مباني نظري«معماري منظر  ح.تقوائي، .  ]9[
1391 . 

گسـترش شـهر اصـفهان از عصـر خالفـت       بررسي نقش گرايش هاي مذهبي در شكل گيري و ب.اصغري،  م.گالبي،  ع.تقوي، .  ]10[
پژوهشي)، سـال پنجـاهم، دوره    -م) ، پژوهش هاي تاريخي (علمي 1198تا  750ق/  590تا  132عباسي تا پايان حكومت سلجوقي (

 . 1393، 71-84، صص 1393)، بهار21ل(پياپيجديد، سال ششم، شماره او

فرآيند شهرنشيني و تحول چشم انداز زراعي (مطالعـه مـوردي: شـهر مينـو      ر.طوسي،  م.پسركلو،  ر.، سليمانگلي، حجالليان، .  ]11[
  . 1394، 205-221، صص 52، شماره15ي، سال پژوهشي فضاي جغرافياي-دشت)،  فصلنامه  علمي

تحليـل كيفيـت زنـدگي روسـتاهاي ادغـام شـده در شـهر: شـهر          ص.فرهـادي،   ا.فرجي مالئي، ا. منوچهري،  ح.حاتمي نژاد، .  ]12[
 . 1390، 219-243اي، شماره شانزدهم، صص  دوآب، مجله جغرافيا و توسعه ناحيهميان

بررسي برخي از عوامل اجتماعي مـرتبط بـا فرهنـگ مصـرف در ميـان زنـان شـهر يـزد،          ف.يوسفي،  م.حاجي زاده ميمندي، .  ]13[
 .1392 ،231-271، صص 61مطالعات راهبردي زنان، سال شانزدهم، شماره
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 ،درآمدي بر شناخت معماري روستايي ايران، چاپ هفتم، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشـتي  ا.اهيم زرگر، حاجي ابر.  ]14[
1393. 

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه ي اجتماعي مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرستان و. حيدري ساربان، . ]15[
  .1394 ،85-101، صص 1394، پاييز2فرهنگي، دوره چهارم، شماره- ماعيمشگين شهر)، فصلنامه مطالعات توسعه ي اجت

مطالعه و تحليل اثرات توسعه گردشگري بر سبك زندگي مردم روستايي (مطالعه موردي: شهرستان  و.حيدري ساربان، . ]16[
 . 1395 ،69- 82صص  ،1395، پاييز4پژوهشي جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)، سال ششم، شماره- اردبيل)، فصلنامه علمي

بررسي اثرگذاري عوامل اجتماعي و فرهنگي بر بافت كالبدي روستاهاي گيالن، مسكن و محيط  ح.عشقي صنعتي،  م.خاكپور، . ]17[
 . 1392، 3- 20، صص 1393، زمستان148شماره روستا،

كـاربري اراضـي روسـتاهاي اطـراف (مطالعـه       بررسي سير تغييرات شهر تهران و اثرات آن بر تغييـر  ع.ا.نظريان،  م.خراسانيان، . ]18[
پژوهشـي نگرشـهاي نـو در جغرافيـاي انسـاني،      -موردي: تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغات شهرستان اسالمشهر)، فصلنامه علمي

   . 1395، 153-168، صص 1395ل، زمستانسال نهم، شماره او

قابليت توسعه فضاي سبز با بكارگيري رهيافت پارك هاي جيبي در ارتقاء  ارزيابي تاثير م.اميدي،  ا.كاكاوند،  ر.خيرالدين، . ]19[
، 1393، پاييز و زمستان2كيفيت منظر تاريخي شهر (مورد مطالعه: شهر قزوين)، دو فصلنامه پژوهشهاي منظر شهر، سال اول، شماره

 . 1393.، 7-20صص 

فيزيكي نواحي  - ش گردشگري خانه هاي دوم در تغييرات كالبدينق ا.عاشري،  م.قديري معصوم،  ح.زماني،  ف.دادورخاني، . ]20[
- 299، صص 1392ابستان، ت2، شماره4روستايي (مطالعه موردي: دهستان برغان، شهرستان ساوجبالغ)، پژوهش هاي روستايي، دوره

277 ،1392 . 

منيت شهرونداندر فضاهاي عمومي بررسي نقش مولفه هاي منظر شهري در ارتقاي سطح احساس ا س.ملكي،  ن.داري پور، . ]21[
- 36، صص 1394، بهار و تابستان3شهر اهواز (مطالعه موردي: محله گلستان)، دوفصلنامه پژوهشهاي منظر شهر، سال دوم، شماره

27 ،1394 . 

  .1385، 5-14، صص 28شهري، نشريه هنرهاي زيبا. شماره -تحليل نابرابري فضايي در محيط هاي پيرا ز.دانشپور، . ]22[

چشم انداز مطلوب نظام اسكان سكونتگاه هاي روستايي مستقر در م. بيرانوندزاده،  ع.رحماني فضلي،  ف.عزيزپور،  ه.درويشي، . ]23[
پژوهشي دانشگاه گلستان، سال - درياچه سد سيمره (مطالعه موردي: دهستان زيرتنگ)، مجله آمايش جغرافيايي فضا، فصلنامه علمي

 . 1391، 99- 116، صص 1391زمستانلسل ششم، دوم، شماره مس

جغرافياي روستايي (فرآيندها، واكنش ها و تجربه هاي بازساخت روستايي)، تاليف مايكل وودز،  ص.فرهادي،  م.ر.رضواني، . ]24[
  . 1390ل، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه رضواني و صامتي، چاپ او

زيبا شناسي منظر بومي گيالن مبتني بر تحليل منظر روستايي (نمونه موردي:  شناسايي الگوهاي م.ليواني،  م.رمضاني، . ]25[
 . 1393، 39- 52، صص 1393، پاييز و زمستان2روستاي پس چپر)، دو فصلنامه پژوهش هاي منظر شهر، سال اول، شماره

امنيت غذايي خانوارهاي شهري در  بررسي تاثير مكانيزاسيون كشاورزي بر م.مهرابي بشرآبادي،  س.اسفندياري،  ا.سپهوند، . ]26[
 .1393 ،115- 129، صص 1393ايران، فصلنامه تحقيقات توسعه اقتصادي، شماره پانزدهم، پاييز

اثرات جهاني شدن بر تغييرات سبك زندگي در نواحي روستايي، فصلنامه  ع.شهدادي،  ط.صادقلو،  ح.سجاسي قيداري، . ]27[
 . 1394 ،153-188، صص 1394، پاييز 4، دوره هفتم، شمارهمطالعات ميان رشته اي در علوم انساني

شناسايي عوامل موثر بر تغييرات كاربري اراضي روستاهاي پيراشهري كالنشهر مشهد،  آ.صدرالسادات،  ح.سجاسي قيداري، . ]28[
  . 1394، 831- 856، صص 1394، زمستان4شماره ،6پژوهش هاي روستايي، دوره

 . 1385، 47-56، صص 1385، پاييز27ا، شماره، نشريه هنرهاي زيب"روستايي در برنامه هاي توسعه مسكن م.سرتيپي پور، . ]29[

مباني جغرافياي روستايي، تهران سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاها (سمت)، چاپ دوازدهم،  ع.سعيدي، . ]30[
1389  . 

نقش كيفيت منظر شهري در ايجاد حيات اجتماعي و هويت مكاني شهر وندان  م.نوده فراهاني،  م.ميره اي،  ع.ر.سياف زاده، . ]31[
، 29- 39، صص 1392اره يازدهم، بهارپژوهشي مطالعات شهر ايراني اسالمي، شم-(مطالعه موردي: بزرگراه نواب، فصلنامه علمي

1391 . 
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 :URL. 28-17صفحات  138شماره  31جلد فضاي منظر: پيوندگاه فرهنگ و طبيعت،  ش.پورديهيمي،  س.سيد كالل، . ]32[

-http://jhre.ir/article1-217fa.html- 1393 .  
رافيايي و كارتوگرافي اول، چاپ دوازدهم، نشر: تهران، موسسه جغ انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا، جلد ح.شكوئي، . ]33[

 . 1389گيتاشناسي، 

فضايي روستاها از محيط هاي شهري، مسكن و - جايگاه مسكن روستايي در تاثيرپذيري تغييرات كالبدي ع.شمس الديني، . ]34[
 . 1387، 40- 51صص ، 124، شماره27انقالب (مسكن روستايي)، جلد

 پژوهشي- فصلنامه علمي نقش محيط هاي طبيعي در ايجاد حس مكان در مسكن شهري، ز.پورسليمان اميري،  م.، شيباني. ]35[
 . 1396، 46- 59، صص 1396، تابستان39مارهمنظر، ش

 . 1379ات سازمان برنامه و بودجه، تهران، ، انتشار»ايريزي توسعه منطقهمباني برنامه«  م.صرافي، . ]36[

فناوري اطالعات تحولي نوين در توسعه سالمت شهري، مجلـه دانشـكده علـوم     م.زحمت كشان،  م.اضي سعيدي، ق ر.صفدري، . ]37[
  . 1391، 170-181، صص 1391مرداد و شهريور، 3، شماره6پزشكي دانشگاه تهران (پياورد سالمت)، دوره

ملكرد طرح هادي از ديدگاه دهياران و اعضاي شوراي  بررسي عوامل موثر در بهبود ع ت.بابايي،  ا.نصيري،  م.نوري،  آ.عزمي، . ]38[
 ،83- 108، صص 42روستايي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال شانزدهم، شماره

1395. 

مه جغرافيا و برنامـه  تحليل فضايي عوامل شكل گيري خزش شهري در شهر بابل، فصلنا ع.گروسي،  ا.شاكري منصور،  ع.علوي، . ]39[
 . 1395، 65-88، صص 1396، تابستان32شمارهريزي شهري چشم انداز زاگرس، دوره نهم، 

نقش نظام هاي بهره برداري در توسعه پايدار كشاورزي ايران (نمونه موردي: بخش مركـزي تربـت    ح.حاتمي نژاد،  ك.عليزاده، . ]40[
 . 1394، 71-87، صص 1394و تابستان ، بهار22حيدريه)، مجله علوم جغرافيايي، شماره

اولـين همـايش    ،اثرات گسترش كالبدي شهرها بر محيط زيست پيرامون (نمونه موردي: شهر ايـالم)  ط.قيطاسي،  ك.عليزاده، . ]41[
ــوايي،         ــنعت هـ ــگاه صـ ــومش، دانشـ ــت كـ ــيط زيسـ ــن محـ ــران، انجمـ ــدار، تهـ ــعه پايـ ــازي و توسـ ــا، شهرسـ ــي جغرافيـ ملـ

https://www.civilica.com/Paper-GUPSD01-GUPSD01_1022.html .1392 . 

تحليل نقش فضاهاي عمومي در ارتقاي كيفيت سرزندگي  ا.رومياني،  ا.دهبانژاد،  م.نظري شيخي،  خ.بوزرجمهري،  ج.عينالي، . ]42[
پژوهشي مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني، - فصلنامه علميروستاهاي شهرستان الشتر، روستاييان (مطالعه موردي: 

   . 1396، 619- 639، صص1396)، پاييز40پياپي( 3، شماره12دوره
 مدرنيته و مسكن (رويكردي مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبك زندگي روستايي و تحوالت امروزي آن)، فصلنامه ن.افاضلي، . ]43[

 . 1386، 25- 63، صص 1386، پاييز1تحقيقات فرهنگي، سال اول، شماره

اثرات گسترش فناوري اطالعات در توسعه روستايي (مورد:  م.فلزي،  ن.حق دوست،  م.حجي پور،  م.فال سليمان،  ا.فراهي، . ]44[
، 79- 94صص ، 2، پياپي1391، زمستان2هروستاهاي استان خراسان جنوبي)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، سال يكم، شمار

1391 .  

مطالعه تطبيقي انسجام اجتماعي بين دو قوميت آذري و كرد (مورد  م.سهندي خليفه كندي،  م.سعيدي مدني،  م.فرهمند، . ]45[
  . 1394، 95- 122، صص 1394، بهار و تابستان1، شماره6بررسي مسائل اجتماعي ايران، دوره ،مطالعه: شهرهاي سنندج و تبريز)

پايـان   ،1354-1385 هـاي سال طي آن بر موثر عوامل و ورامين شهر حاشيه كشاورزي اراضي كاربري تغيير بررسي م.كاشاني، . ]46[
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني دكتـر علـي       جغرافيا و برنامه ريزي روستايي،  نامه كارشناسي ارشد. رشته

 . 1388شريعتي، 

اجتماعي؛ - مروري بر تغيير شكل منظر فرهنگي از ديدگاه اكولوژي، اقتصادي م.ر.رضواني،  ع.بدري،  غ.ر.اكرمي،  ل.كوكبي، . ]47[
 . 1393، 31- 50، صص 1393، پاييز147روستايي اتحاديه اروپا، مجله مسكن و محيط روستا، شماره- مطالعه منظرهاي شهري

ارائه طرح پايه گوارنده زيست توده روستايي براي تامين انرژي با مقياس محلي  م.تاري،  م.سرتيپي پور،  ي.گرجي مهلباني، . ]48[
  . 1394، 15-28، صص 1395، زمستان156شماره(مطالعه موردي: روستاي طينوج قم)،  مجله مسكن و محيط روستا، 

پژوهشي پژوهشكده هنر، - لف، مجله علميمفهوم منظر با تاكيد بر نظر صحبنظران رشته هاي مخت ا.منصوري، ا. ماهان، . ]49[
  . 1395، 17- 28، صص 1396، ارديبهشت47مارهمعماري و شهرسازي نظر، سال چهاردهم، ش
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شهري (مطالعه موردي: - تحليل اثرات روابط شهر و روستا در مهاجرت هاي روستا س.سنايي مقدم،  ب.محمدي يگانه، . ]50[
 . 1396، 103- 116، صص 1396، پاييز27شماره، 7لنامه برنامه ريزي منطقه اي، سالدهستان پشته زياليي، شهرستان دهدشت)، فص

ارزيابي مفهوم منظر در طرح هاي شهري مقايسه تطبيقي سير تكوين طرح هاي جامع تهران با تجارب  ح.ر.محملي ابيانه، . ]51[
 ،95- 104صص  ظر، شماره هفده، سال هشتم،سازي نپژوهشي باغ نظر، مركز پژوهشي هنر، معماري و شهر-جهاني، فصلنامه علمي

1390 .  
 . 1394، 52- 59، صص 1394، پاييز32، شماره، ويژه نامه منظر"اكولوژي، منظر و طراحي اكولوژي منظر ج.مخزومي، . ]52[

ن)، هويت ارزيابي تاثير عناصر منظر شهري بر ميزان احساس تعلق محلي (مورد: محله نارمك تهرا م.انصاري،  س.معروفي، . ]53[
 . 1389، 39- 46، صص 1393ال هشتم، تابستانشهر، شماره هجدهم، س

مطالعات محيطي هفت  ،تحوالت ساختار كالبدي فضايي شهر يزد و عوامل موثر بر آن ح.ماجدي،  ل.جهانشاهلو،  م.منتظري، . ]54[
 . 1396، 27- 42، سال ششم، صص 21حصار، شماره

امنيت انساني و چالش هاي توسعه انرژي هاي  ع.ح.رضاييان،  ح.يوسفي،  ا.رضاييان قيه باشي،  ي.نوراللهي،  م.موسوي شفائي، . ]55[
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