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 دهیچك
از آنجا که محیط روستا یکی از عناصر سازمان فضایی است و منظر روستا با 

عملکردی از اهمیت و جایگاه خاصی در سازمان _ابعاد مختلف کالبدی
بصری محیط روستایی برخوردار است و از سوی دیگر با تغییرات سبک 

ع های اخیر به تشدید و تسریهای روستاییان در سالزندگی و نیازمندی
ریزی این فضاها بویژه در فرآیند تغییر منظر انجامیده و مدیریت و برنامه

های کالنشهر، نیازمند توجه بیشتری است. پژوهش کاربردی حاضر پسکرانه
های تبیین منظر و تحلیلی به دنبال شناسایی شاخص-با روش توصیفی

میزان تغییرات آن در روستاهای حاشیه کالنشهر مشهد است. برای 
ای و میدانی )پرسشنامه و مشاهده( های کتابخانهها از روشدآوری دادهگر

-های )کروسکالها توسط آزمونتحلیل دادهبهره گرفته شده است و تجزیه
ها حاکی از آن والیس، ویلکاکسون و فریدمن( انجام شده است. نتایج بررسی

یر را داشته های منظر، مؤلفه هویت منظر بیشترین تغیاست که از بین مؤلفه
-است. در واقع وقوع تغییرات کالبدی در روستاها، سبب کاهش حس خاطره

انگیزی، سرزندگی و شادابی، میزان تجانس و هماهنگی فضاهای مختلف، 
های فرهنگی بومی شده است و در نهایت بیشترین کمرنگ شدن ارزش

مون را در پی داشته است. نتایج آز« بعد هویت منظر روستاها»تغییر در 
فریدمن، بیانگر باالترین تغییر در شاخص کاربری اراضی از میان کل 

ترین های منظر است. بنابراین، توجه به تغییرات منظر به عنوان مهمشاخص
 پیامد تغییر کاربری اراضی قابل توجه است.

 

منظر روستایی، تغییرات کالبدی، هویت کالبدی، تغییرات  :های کلیدیواژه
 هر مشهد.کارکردی، کالنش

 

 
 Abstract 
The rural environment is one of the elements of the spatial 
organization and the landscape of the village with its 
different physical, functional and semantic dimensions has a 

special importance and place in the visual organization of 
the rural environment. Changes in the lifestyle and needs of 
the villagers in recent years have also intensified and 
accelerated the process of landscape change. Therefore, the 
management and planning of these spaces, like a living 
entity in the suburbs of metropolises, require considerable 
attention. The present applied research with a descriptive-
analytical method is aimed at identifying the indicators of 
landscape explanation and the extent of its changes in the 

villages on the outskirts of Mashhad metropolis. To collect 
data, documentary and field methods (questionnaire and 
observation) have been used, and data analysis has been 
done by (Kruskal-Wallis, Wilcoxon and Friedman) tests. 
The results indicate that among the landscape components, 
the landscape identity component has changed the most. In 
fact, the occurrence of physical changes in the villages has 
caused a decrease in the sense of reminiscence, vitality, 

freshness, the degree of harmony of different spaces and the 
fading of local cultural values. Finally, the physical changes 
have caused "a further change in the identity dimension of 
the rural landscape". The results of Friedman's test show the 
highest change in the land use index among all the 
landscape indices. Therefore, landscape changes should be 
considered as the most important consequence of land use 
change. 

Keywords: Rural Perspective, Physical Changes, Physical 
Identity, Functional Changes, Mashhad Metropolis. 
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 مقدمه
هایی در مقیاا  محلای باا دارا باودن      روستاها به عنوان مکان

هویت، فرهنگ، شیوه معیشت و فضااهای زنادگی مرباوه باه     
خود، به طور روزافزونی در سراسار جهاان در معارغ تغییارات     

گیااری (. شااکل133:1550قیااداری،  شاادید هسااتند )سجاساای
باا  خصوصیات کالبدی روستا با تأثیرپاییری از مساا ل مارتبط    

انسان، همانند مسا ل اقتصاادی، اجتمااعی، فرهنگای، شارایط     
پاییرد )خااکرور و عشاقی     محیطی و طبیعی صورت مای زیست

فیزیکای باه   _(. بادین ترتیاب بافات کالبادی    0:1552صنعتی، 
گاه روستا، در گیر زمان و باا تغییار در سااختارها و    عنوان تجلی

غیییراتای  هاای ناوین دراار ت     کارکردها و پدیدآمادن نیازمنادی  
شود؛ اما اگر این تغییرات نتواند با شرایط زماان و مکاان آن    می

نیاافتگی و  جامعه سکونتگاهی وفق داده شود، به مارور توساعه  
آشفتگی کالبادی را در پای خواهاد داشات. باا ایان تحاوالت        

هاای  فضایی در عرصه روساتاها و باروز مشاکالت و نارساایی    

فضاایی  _مای کالبادی منتج از آن در شیوه سکونت، بافت و سی
شاوند کاه    خوش تحول و دگرگونی مای  روستاها به شدت دست

ای تأثیرات منفی بر الگوهاای معمااری باومی و     به طور فزاینده
(. 05:1593پاور،  گیارند )سارتیری  هویتی روستاها را به جای می

از دیرباز مسئله سیما و منظار روساتایی یکای از مساا ل مهام      
ه اسات. اماا در طاول رناد دهاه      برای متولیان روساتایی باود  

گیشته، نگرانی در ماورد ناپدیاد شادن مناانر سانتی و نهاور       
منانر جدید، تبدیل به یاک مسائله جادی باه دلیال تغییارات       
گسترده و رشمگیر )در کشورهای پیشرفته و در حاال توساعه(   

هاا و تغییارات    هاا، زیساتگاه   از منانر فرهنگای از جملاه گوناه   

فرهنگای و کالبادی   _انر اجتمااعی منانر اقتصادی، من، هویت
از سااویی ایاان  .(224:1552انااداز شااده اساات)عینالی،   رشاام

مسالط کالباد و     نما و سیمای روستا کاه رهاره   پیامدها، موضوع
اناداز روساتا و حاصال     هاا در منظار و رشام    حاوی اولین پیاام 

ساازد )کیاانی    تما  انسان با محیط و فضا است را دگرگون می
و باه تباع آن، ماهیات روساتاها      (22:1554و ساالری سردری، 

بااه لحااال کالباادی و کااارکردی همرنااین منظاار کالباادی    
شاود. منظار    روستاهای مورد مطالعه درار تغییرات اساسای مای  

هاا و عناصار قابال رویات     صرفاً در بردارناده نماای سااختمان   
نیست، بلکه صداها، بوهاا، اناواع عناصار طبیعای و مصانوعی،      

ک را در برگرفته و در کل شاامل تماام   خواه ثابت و خواه متحر
آن ریزهایی است که توسط حاوا  انساان قابال درک اسات     

نظار جادا از نقاش آن باه     (. م3:1555نهناد و جعفاری،    )اشرف
گیاری فارم فضاا )روساتا(، باه عناوان       ای در شکلعنوان الیه

ها قرار دارد تا توان جای   ها و حکومتابزاری در خدمت دولت
هااای جهااانی را در فضاااهای روسااتایی هگردشااگران و ساارمای

افزایش دهد. بناابراین روساتاهای برخاوردار از محایط بصاری      
مطلو  قادرند با افزایش تجربۀ زیباشاناختی، موجباات ارتقاای    
تصاویر ههناای جامعاه از خااویش را فاراهم سااازند )یوساافی و    

در این باین برخای از روساتاها باه لحاال      (. 2:1555همکاران، 
کارکردی )نسابی و مطلاق( خاود، در تغییار      موقعیت فضایی و

منظر متفاوت از سایر روستاها و عوامال عماومی تأثیرگایار بار     
اند. قرارگیری در حاشیۀ کالنشاهرها، از جملاه   ها عمل کردهآن

ای متفااوت  این شرایط فضایی و کارکردی است کاه باه گوناه   
خاوش تغییار کناد و     تواند منظر کالبادی روساتاها را دسات   می

الشاعاع خاود   و سرعت اثرگیاری سایر عوامل را نیز تحتشدت 
باه عبااارتی روساتاهای واقااع در حاوزه اثربخشاای    قارار دهااد.  

کالنشهرها، با بیشترین تحوالت کالبادی و عملکاردی هماراه    
حاشیه شمالی کالنشهر مشهد، از جملاه ناواحی اسات    هستند. 

-ای در برخای مؤلفاه  که روستاهای آن تغییرات قابل مالحظاه 

. لایا  ی منظر و کالباد و کیفیات آن را تجرباه نماوده اسات     ها
مطالعه حاضر به دنبال تحلیل میزان تغییرات منظر کالبادی در  

تاارین ابعاااد ایاان نااواحی روسااتایی و همرنااین ارزیااابی مهاام
   تغییرات در روستاهای حاشیه شمالی کالنشهر مشهد است.  

در این رابطه، مطالعاتی رند صورت گرفتاه اسات کاه هار     
اناد. در اداماه باه    یک از دیدگاهی به مسأله تغییر منظر پرداخته

 ها اشاره شده است.اختصار به بخشی از آن
 

 خالصه تحقیقات انجام شده .1جدول

 خالصه نتایج عنوان محقق

رضایی فخر آستانه 
1554 

های طبیعی منظر روستایی جلوه
 از دیدگاه معماری منظر

عددی از جمله اختالف سطح توجه به شهرها و دهد که عوامل متنتایج نشان می
های مرتبط، عدم حمایت از بخش تولید روستایی، هجوم روستاها توسط سازمان

کند های فرهنگی اجتماعی و کالبدی بر روستا وارد میتکنولوژی به روستاها، لطمه
 که نتیجه آن تغییر منظر است.

کوکبی و همکاران 
1555 

 مروری بر تغییر شکل منظر
فرهنگی از دیدگاه اکولوژی، 

دهد که بیشترین تکرار عناوین در این مقاله نگاهی به تحقیقات انجام شده نشان می
مقاالت تغییر منظر و در نتیجه کانون تحقیقات در این حوزه مشتمل بر مواردی از 
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اجتماعی؛ مطالعه -اقتصادی
روستایی -منظرهای شهری

 اتحادیه اروپا

های محرک تغییر شکل، فرایندهای تغییر شکل، روش قبیل شناسایی نیروهای
 ریزی منظر است. تجزیه و تحلیل فرایندها، مدیریت و برنامه

 1552تقوایی، 
های منظر روستایی و جلوه

 پرداخت محیط طبیعی

بررسی  ههای انجام شده در زمینبخشی از نتایج پژوهش هارا  در این مطالعه به
های محیط طبیعی و جنبه ظر روستایی با تکیه برهای منماهیت و معرفی ویژگی

از طریق مطالعه متون و همرنین  بومی از دیدگاه معماری منظر شرایط خاص
توجه به اهمیت بوم، شرایط  که بر اسا  نتایج با. مطالعات میدانی پرداخته شده است

جغرافیایی و باورهای اجتماعی در هویت منظر روستایی، رگونگی پرداخت بستر 
 .زمین و نقش عناصر محیط طبیعی روستا اهمیت داشته است

عبا  زادگان 
1552 

 منظر روستاهای ایران
های منظر روستاهای ایران، عوامل سازنده و تأثیرگیار در این کتا  به بررسی ویژگی

ریزی روستایی در  ها پرداخته شده است. همرنین به نقش برنامهیا تأثیرپییر از آن
 ره شده است. توسعه منظر اشا

 1552برلیانی، 

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا 
سیما و منظر شهری با تأکید بر 

روها در شهر مشهد )نمونۀ پیاده
 (11و 5، 1موردی: منطقه

ثرترین عامل در بعد سرزندگی، ؤدهد از دیدگاه شهروندان و مدیران منتایج نشان می
گ و فرم مصالح در کف رن جنس،)پییریانعطاف ت.ایجاد فضاهای تفریحی اس

جریان عابر )حمل و نقل (،روها و ارتباه آن با امنیتروشنایی پیاده)ایمنی (،روهاپیاده
  ترین این ابعاد منظر هستند. مهم تسهیل تردد عابرین پیاده، هاروپیاده در پیاده

 
جاللیان و همکاران 

1550 
 

 تحول و شهرنشینی فرآیند
: یمورد مطالعۀ زراعیانداز  رشم
 1552 دورۀ طی مینودشت شهر

 1595 تا

 و اجتماعی فرآیندهای و شهر جمعیت رشد تأثیر تحت پژوهشهای     بر اسا  یافته
 نفع به منطقه حاصلخیز اراضی کاربری تبدیل و تغییر روند، ناشی از این اقتصادی
 جهنتی در زمین برای تقاضا رشد. است رخ داده مسکونی ویژه به شهریهای     کاربری
 از ابتدا شهر حاشیه اراضی تا شده سبب زمین، بازیبور  همراه به جمعیت، افزایش

 فروش و کاربری تغییر برای سرس شود، گیاشته آیش به و شده خارج کشت زیر
 . شود قطعه قطعه

 
افراخته و همکاران، 

1550 

پیوندهای کالنشهری و 
فضایی  -تحوّالت کالبدی

روستاهای پیرامون: دهستان 
 مدآباد کرجمح

شهر _جریانات فضایی به ویژه جریان سرمایه و مردم که زمینه تعامالت روستایی
فضایی )نظام _قدرتمندی را در ناحیه مورد مطالعه فراهم نموده، تحول کالبدی

 کاربری اراضی، مسکن و ...( در این ناحیه را در پی داشته است.

 
 

زاده و جمالی، تقی
1552 

ت شهری های هویبررسی مؤلفه
و تأثیر آن بر کیفیت منظر در 

 طرّاحی ورودی شهرها

در این . هویت و منظر شهر دارای تعامالت و پیوندهای متقابلی هستند هدو مقول
های کالبدی و منظر شهر است که به عنوان ویژگی هکنندمیان ورودی هرشهر تبیین

ها تلفیقی از ودیای دارد. منظر در ورگان از شهر اهمیت ویژهبینندشاخص قضاوت 
های ها آدا  ورود، ویژگیمنظر مصنوع و طبیعی است و از آن جا که در ورودی

 شناسی در منظرکیفیت زیبایی و مبینشود مشخص می شهرها و کارکردهای آن

 .استشهری 

Fischer et al, 
2012 

سیاست حفانت در منانر 
 کشاورزی سنتی

های  زش حفانتی باال هستند. سیاستبسیاری از منانر کشاورزی سنتی دارای ار
« استراتژی حفانت»سازی که در رنین منانری به طور معمول از یک هماهنگ

های مالی برای کشاورزان )استراتژی کند، بیشتر از طریق ارا ه انگیزهپیروی می
 آمیز باشد.تواند موفقیتهای معمول میمدت( برای ادامۀ فعالیتحفانت در کوتاه

Hartel et al, 

2014 

اهمیت خدمات اکوسیستم برای 
ساکنان روستایی در یک 

انداز فرهنگی در حال تغییر  رشم
 در رومانی

اندازهای فرهنگی به عنوان پیوندی متأثر از  در این مطالعه به تغییر و تحوالت رشم
های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه اثرات جهانی شدن و ادراک مردم از این سیستم
روستا پرداخته شده است. تغییر  3ت در بخش مرکزی از کشور رومانی در تغییرا

 انداز فرهنگی سبب تغییرات منظر کالبدی است.عناصر سازندۀ رشم

Jung and 

Ryu, 2015 
انداز  حمایت از یک رشم

ای در زمینه  کره روستایی سنتی
ت گرفته در خصوص تغییر این مطالعه به بررسی علل و اقدامات محافظتی صور

انداز  در این مطالعه تغییر رشم انداز در روستاهای کره جنوبی پرداخته است. رشم
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الشعاع روابط متقابل انسان و محیط بود، به  تحت نواحی روستایی که در گیشته بیشتر انداز فرهنگی رشم
شود و تا حد زیادی به  اکولوژیک دانسته می_شدّت متأثر از تغییرات اجتماعی

 اندازها مربوه است. مرتبط با این رشماجتماعات 

Wilkosz-
Mamcarczyk 

et al., 2020 

هااای شااهری در منظاار ویژگاای
روسااتایی )مطالعااۀ مااوردی :    

 شهرداری اسکاوینا(

ها و عملکردهای معمولی شهری در مناطق روستایی این مقاله در معرفی ویژگی
ضعیّت تحوالت فضایی با و باشد.ها متمرکز میبرای شناسایی تحوالت و پویایی آن

،  2412تا  2410تفسیر نقشه برای مرزهای اداری شهرداری اسکاوینا، در بازۀ زمانی 
ریزی موجود و با مراجعه به سایت، صورت گرفته است. با تأیید مستندات برنامه

ای برای رهنمودهای محافظت از منظر سنّتی روستایی و تواند پایهگیری مینتیجه
 .دیکی کراکوف باشدفرهنگی در نز

 1555مستخرج از مقاالت انجام شده، منبع: 

با توجه به مطالعات صورت گرفته در این حوزه، در یک دهه 
های جدیدی در تفسیر مجدد مفااهیم موجاود در   گیشته تالش

مدرن صورت پییرفته اسات. در  های پستمنظر در قالب جریان
ماا در آن  نگرش فضایی، منظر آن قسمت از محیط اسات کاه   
کنایم. باه   ساکن بوده و به واساطه ادراکاتماان آن را درک مای   

عبارتی فضای بیرونی هر مکانی که در میادان دیاد باشاد و در    
ای از اطالعات بصری اندازی واقع شود که شامل مجموعهرشم

)ماننااد زمااین یااا اشاایاا و ساااختارهای مصاانوع و همرنااین   
ان اسات( باشاد،   های گیاهی و آ  و جز آن و نیاز آسام   پوشش
شااود )اساادپور و همکاااران،  ای از منظاار شااناخته ماای جلااوه

(. ویژگی اصلی مفهوم منظر آنست که به عنوان یک 555:1553

 -کالبدی و یک ساختار اجتماعی_، انسانی«ههنی_عینی»پدیده 

تعریفی دیگر منظر را  .(55:1552شود)رزاقی، فضایی مطرح می

که محصاول تعامال انساان باا     داند به مثابه موجودیتی پویا می
محیط و عین با ههن است. این که موجودیست پویا بدین معناا  

برخی از که ثابت نبوده و همواره در حال تغییر و دگرگونی است. 
عامل نقش اساسی را در کیفیات   پنجمحققین بر این باورند که 

 کنند که عبارتند از:بازی مییا منظر سیمای بصری 

 رایش، اندازه، تراکم و پراکندگی فضاایی  نظام آ هنقشه )نقش
 ها(پدیده

   هاای سااخت و سااز،    مظاهر معماری و سااختمانی )شایوه
 مصالح، سبک معماری، مقیا  و...(

        خصوصیات تحرکای )تاأثیر عامال زماان در مظااهر بصاری
 (محیط

 رواج دارد( در محیطهایی که )انواع فعالیتافراد های فعالیت 

 صدا و بو  

قد است در حوزه منظر پنج عنصر اصلی کوین لینچ معت
توجه به تک تک این عناصر را ، وجود دارد که ارتقای منظر

طلبد، این پنج عنصر عبارتند از: راه، گره، لبه، نشانه و حوزهمی

طبق نظریات روانشناساان شاکل    .(55:1599)مختاباد،  یا محله
 تواند رشد اشخاص را تقویات کناد یاا آن را   محیط پیرامون می

متوقف نماید. محیط در پرورش و رشد ههان احساا  و کالباد    
 ،افراد به ویژه در کودکی نقاش ماؤثری دارد. تناوع در محایط    

خود افزایش اختیار ساکنان محیط را در گزینش فعالیت مناسب 
های قوی و مهیج تاا  کننده دهد، محیط شهر یا روستا از القامی

اسات مناانر    مکانی آرام و خصوصی در نوسان اسات؛ ممکان  
کننااده بااه مااا بنمایانااد، معمااایی برایمااان بیافرینااد یااا  خیااره
(. 13:1550پییری را به ههن ما بیاورد )احمدی و ملکای،   سؤال

شناسی ارزش داشته باشند و ره نداشته منانر ره از نظر زیبایی
مفهاوم  »کنناد و  باشند زمینه زندگی روزمره ماا را فاراهم مای   

هاا باا    و تعامال آن دهاد  یعت پیوند میانداز مردم را به طبرشم

 ,Mitchell et al«)دهاد  مای شاان را نشاان    محیطزیسات 

2009:17).   
کناد:   تمایز سه نوع منظار را مطارح مای    1سایمون سوافیلد

منظر ادراک عقلی )تصورات ههنی از زمین(، منظر ادراک حسی 
نگار )درک  های تعریف شده از طریق رشم( و منظر کل  )پدیده

نگر ابعاد گوناگونی از وجود انسان را در نظار  . منظر کلترکیبی(

 ,Swaffieldدارد: ههن، رشم، تخیل، بدن، دسات )عمال( )  

 (.05:1550به نقل از حنیفی،  8 :2005
توان از رهار دیدگاه  مخزومی و پانگتی معتقدند منظر را می

بررسی کرد: منظر به مثابه منظره،  به مثابه مکاانی خااص، باه    
 نگاار انی از فرهنااگ و بااه مثابااه موجااودیتی کاال  مثابااه بیاا

Makhzoumi & Pungetti 1999: 4) )  باه نقال از 

پاااکزاد منظاار را بااه عنااوان  . (05:1550حنیفاای و همکاااران، 

نمایاد،   فرستنده که اطالعات متفاوتی را به انساان مخاابره مای   
تعریف کارده و اجازای آن را باه دو دساتۀ فیزیکیبکالبادی و      

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Swaffield 
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(. همرنین در بررسی 119:1593پاکزاد، کند ) انسانی تقسیم می
تاوان دو   اناداز( مای   های موجود در ارتباه با منظر )رشم  دیدگاه

منظر بخشی  مند را یافت. در دیدگاه سنتی دیدگاه سنتی و نظام
است. بار ایان اساا  منظار      از سطح زمین یا نوع معینی از آن

. باه  شود سیمای ناهری قسمت معینی از سطح زمین تلقی می
عبارت دیگر منظر نمای بیرونی یک عرصۀ مشخص جغرافیایی 

شناختی، طبیعی یاا   های ریخت ویژگی ها  است که از برخی جنبه
)سیساتماتیک(   مناد  دیادگاه  نظاام  فرهنگی یکنواختی دارد. در

هاای    ای از اجزاا مرتبط است و از قانونمندی انداز مجموعه رشم
کند. بار ایان اساا  منظار      ها تبعیت می عمومی حاکم بر نظام

عالوه بر سیمای ناهری، از رهره درونی نیز برخاوردار اسات و   
آید، برآیند کنش متقابل نیروها و  آنره از یک منظر به رشم می
انداز بر پایۀ آن شکل گرفته اسات   عواملی است که اساساً رشم

و یااا طاای آن زمااان تحاات تااأثیر آن عواماال بااوده اساات     

بنااادی دیگااار، اّا در دساااته .(5:1554فخرآساااتانه،  )رضاااایی

جغرافیدانان در تعاریف خود از منظار باه دو بخاش  یار قابال      
اند. این رویکرد نگاهی تفکیک عینی و ههنی منظر اشاره داشته

جامع به منظر دارد و آن را امری وابسته به موضوعات کالبادی  
محیطای در کناار اماور ههنای و     و عملکردی در حاوزه زیسات  

دانااد)ماهان و نااین فراینااد ادراک انسااان ماایشااناختی و همر
 هاآن انسانی جامعه وها  سکونتگاه (. بیشتر21:1552منصوری، 

 خاود؛   خصوصیات به توجه با های روستایی،    جمله سکونتگاه از
 و ماردم  باورهاای  فضاای جغرافیاایی،   طبیعای،  مکاان  نظیار 
 بعضای  کناار  در هساتند،  هم با که در تعامل بومیهای     ارزش
 خااص  منظار  و به فرد های منحصر    جلوه مشترک،ی ها ویژگی
 مجموعاه  معارف  و نیز دربردارنده روستایی منظر .دارند را خود

 در کاه  استهایی    فعالیت جلوه و ساختانسان و طبیعی عوامل
 زندگی برای روستا، هر که جا آن از همرنین اند. گروه یکرارره

گرفتاه   شاکل  او معیشات  وها  فعالیت بستر عنوان به و انسان
 در مهمای  نقاش  انساانی  عامال  مواردخااص،  در جز به است،
 فرهنگای ایفاا   و هاای محیطای      جلوه و فیزیکی ساختار کالبد،

 از مهمای  بخاش  روساتایی،  منظر .(15:1551کند )تقوا ی،  می
 با امروزه، که رود می شمار به جغرافیایی فضایی نواحی سازمان

اراضای   اهمیات  شاهرها بار   در یاژه به و جمعیت، شتابان رشد
از  اسات.  شده افزوده روستا های تولیدی    عرصه دیگر و زراعی
اماروزی،   شاهرهای  بی روح و آلوده شلوغ، فضای دیگر سوی
 انادازهای طبیعای   رشم محیطیزیست اهمیت بر پیش از بیش
 را زندگی روستایی به بازگشت نوعی به و افزوده روستاها برخی

 پدیاده  شااهد گساترش   راساتا،  هماین  در ت.نموده اس مطرح
 سااکنین  از آن بسایاری  طای  که هستیم شهری روستانشینی

 روساتایی  ناواحی  و حتای  حومۀ شاهر  روستاهای کالنشهرها،

 دلیال  باه هماین   اناد.  برگزیاده  ساکونت  بارای  را دورتار 
 و شده خوش دگرگونی دست شدت به روستایی یاندازها رشم
 اراضای زراعای،   هاایی از  شبخ تخریب و کاربری تغییر موجب
 در کاه  اناد. هررناد   گشاته  های آبخیاز     حوضه و جنگلی با ی،
 هادی، های در طرح ا لب و روستایی کالبدی توسعه های طرح

 در گاردد، اماا   مای تأکیاد   اراضی کاربری تغییر عدم بر همواره
 کشاورها،  و ناواحی  اقتصاادی  سااختار  علات ضاعف   به عمل،

 باه  رووری  بهاره  و زماین  متقی سریع همرون جهش عواملی
 روناد  گساترش  و تداوم موجب های کشاورزی،    کاهش فعالیت
 زراعای  اراضی کاربری تغییر و روستایی اندازهای تخریب رشم
(. در کناار زماین و کااربری    110:1552امیرانتخابی،)شده است 

اراضی، ابعاد کالبدی و فیزیکی دیگری نظیر مسکن، معماری و 
اناداز ناواحی روساتایی     تغییرات منظار و رشام  نظایر آن نیز به 

منجر شده است که ناشای از تاأثیرات رواباط متقابال مکاان و      
های روستایی فضاهای جغرافیایی و یا   انسان است. در سکونتگاه

فضایی حاصل از برآیند مجموعه عوامال  _اندازهای مکانی رشم
 اندازهای فرهنگی هساتند.  انداز طبیعی و رشم و نیروهای رشم

هاای    های روستایی به عنوان پدیاده   به عبارت دیگر، سکونتگاه
جغرافیایی نماود عینای و فضاایی عوامال طبیعای، اقتصاادی،       
اجتماعی و فرهنگی است. در این ارتباه فضاهای روساتایی باه   

انداز جغرافیایی حاصل توزیع فضایی عناصر و  عنوان نوعی رشم
گیاری و   که شکل ها در بخشی از فضای جغرافیایی است پدیده

هااای   هاا متاأثر از روابااط و مناسابات میاان سااخت     تحاول آن 
 هاای روساتایی   در بافات (. 15:1590جغرافیایی است )ساعیدی، 

های کالبدی منظر در هر روستا متناسب با شرایط اقلیمی ویژگی
فرهنگی و بومی آن منطقه وجود دارد که منحصر باا آن مکاان   

بخشد و بعدی از منظار   نا میای مختلف آن را معابوده و فضاه
گشااید. منظاری سااختۀ     ای مای را به پنجره رشمان هر بیننده

دست بشر که طای روزگااران باا توجاه باه نیازهاای مختلاف        
روستایی و با داناش تجربای و مصاالح باومی شاکل گرفتاه و       
تصویری زیبا و بی مثال از روستا را در ههن هار رهگایر پدیاد    

-نامیاد )رحایم  « منظر کالبادی »ا توان آن رآورده است که می

 (.  59:1555بخش، 
های     معرف جلوه روستا منظر شده، مطرح موارد به توجه با
 آن درک و محیط است و انسان پویای تعامل و زندگی واقعی
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 پاییر امکان دور از های بصری و    جلوه نظاره با و تنهایی به نیز

 قرا ات  سات بای مای  که ویژگی باشد تواند می نیست. همرنین

 کرد. یا بخشی از لمس و به ویژه بویید شنید، دید، را آن کرد؛

)سااور،  بیان کاملی از نواحی زنده است  که است فرهنگی منظر
 (.51و54: 1554به نقل از قرخلو،  520:1522

 
 

 
 

 (99:1599)رستنده، ها و فضاهای روستاییگیری منظر فرهنگی در محیطفرایند شکل .1شکل
 

 معمااری  تجاار   بار  تکیاه  توان گفت که با ت میدر نهای
 باه  روستایی، منظر مورد در آمده به عملهای     پژوهش و منظر
و  طبیعی محیط بالقوهی ها ویژگی اقلیمی، که شرایط رسید نظر

 اساکان  عینای های     جنبه کنار در روستا هر های فرهنگی    زمینه
اساتقرار،   مقیاا  نحاوه   ساه  در هاا،  آن جلوه به مربوه ههنی
 نظار  در بسته باا  و باز فضاهای بافت، کالبد و روستایی فضای
اسات )تقاوا ی،    تبیین قابل معیشت و های زندگی    شیوه گرفتن

اناداز را   (. بر اسا  تعاریف ارا ه شده، منظار و رشام  52:1552
توان صرف دارای ابعاد فیزیکی و ساختار تلقی نماود بلکاه،    نمی

ت دارا باودن کاارکرد و هویات معناا     این ساختار تنها در صاور 
 یابد. می

 

 کار ها و روشداده
جامعۀ آماری در این پژوهش روستاهای حاشیه شمالی کالنشهر 

آبااد،   آبااد، علای  هاای تبادکان)همات   مشهد؛ واقاع در دهساتان  
مقصااودآباد، بهااار، عوضاای و گاازی( و طو )کشااف، ارونااد،   

ر نهایات دهساتان   آباد و پرکندآباد( و دصیدآباد، لقمانی، دوست
 الدین( هستند. کنویست با روستای )زین

تحلیلی و از _توصیفی ،روش تحقیق با توجه به ماهیت کار
آوری اطالعات آن به دو صاورت  نوع کاربردی است.روش جمع

-ها از آزمون اسنادی و پیمایشی است و در تجزیه و تحلیل داده

عات ماورد  آوری اطال های آماری استفاده شده است. برای جمع
نیاز تحقیق ابتدا تعیین روستاهای مورد مطالعه و سارس تعیاین   
حجم نمونه در این روستاها الزامی است. بر این اساا  درگاام   

کیلاومتری حاشایه شامالی شاهر مشاهد باا        3اول روستاهای 

مشخص شدند؛ به دلیل تراکم بیشاتر   GISافزار  استفاده از نرم
روساتاهای واقاع در    روستاها در حاشایه شامالی شاهر مشاهد،    

 24محدوده شمالی انتخا  شادند. سارس روساتاهای کمتار از     
خانوار به دلیل اهمیت کمتر از جامعۀ آماری مطالعه حاضر حیف 

روستا به صورت  15روستای باقیمانده تعداد  52شدند و از میان 
تصادفی مبنای مطالعه و تعیین حجم نمونه قرار گرفتند. شاکل  

 دهد.مورد مطالعه را نشان می ، موقعیت روستاهای2
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 جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه موقعیتنقشه . 2شکل

 

 1553طبق آمار سرشماری عمومی نفو  و مسکن 
خانوار است که، حجم  9552مجموع خانوار روستاهای نمونه 

درصد استفاده  4ب45نمونه از طریق فرمول کوکران با خطای 
ی فوق در فرمول کوکران تعداد حجم ها  شد. با جایگزینی داده

خانوار به دست آمد که بر  152نمونه جهت تکمیل پرسشنامه 
اسا  قاعدۀ تسهیم به نسبت حجم هر یک از روستاهای مورد 

بررسی تعیین شد، همرنین به علت اعتبار علمی بیشتر، تعداد 
در روستاهای کم جمعیت،  14و کمتر از  5به تعداد  5نمونه زیر 

نمونه اصالح و ارتقا یافت که در مجموع این  14داد به این تع
ها با پایایی مؤلفه( نمونه اصالح شده است. 229تعداد به )

 بدست آمد 4ب91ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که عدد 
.(2)جدول

 

 1553تعیین حجم نمونه در سطح خانوار براسا  سرشماری  .2جدول 

 نام روستا دهستان
تعداد خانوار 

53 

نمونه 
 اصلی

نمونه 
 اصالحی

 نام روستا دهستان
تعداد خانوار 

53 
نمونه 
 اصلی

نمونه 
 اصالحی

 تبادکان

 14 14 055 آباد همت

 طو 
 

 51 51 5554 کشف

 5 1 09 اروند 21 21 595 آباد علی

 12 12 332 صیدآباد 5 2 55 مقصودآباد

 5 5 119 لقمانی 14 5 504 بهار

 33 33 2352 آباد دوست 5 2 149 عوضی

 5 5 131 پرکندآباد 5 2 55 گزی

 229 152 9552 مجموع 5 5 125 الدّین زین کنویست

 1553مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی و نفو  مسکنمنبع:   
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متأثر از ادبیاات موضاوعی ماورد بررسای، متغیار منظار و       
مؤلفه اصالی و   0 انداز کالبدی در این مطالعه به ترکیبی از رشم
هاای  (. معیارها و شاخص5شاخص اطالق شده است)جدول 19

هایی اسات  سنجش میزان تغییرات در نواحی روستایی، شاخص
هاا  ریزیتواند با انعکا  ابعاد مختلف تحوالت، در برنامهکه می

 ابزار مفیدی باشد.
 

 مطالعه انداز روستاهای منطقه موردمکننده تغییرات کالبدی منظر و رشابعاد و شاخصهای تبییین .3جدول

 بعد شاخص مؤلفه بعد شاخص مؤلفه
، ی دوم ها افزایش خانهتأثیر الگوی مساکن تحت

 نشینی، ساخت ویالآپارتمان سازی وآپارتمان

تغییر نوع و 
 الگوی مساکن

ی
اجزاا و عناصر  رشم انداز کالبد

 

تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی، 
 کارگاهی و ...خدماتی، تجاری، 

 کاربری اراضی

کارکرد رشم
 

ی
انداز کالبد

 

، ارتباطی های ها و راهتغییر وسعت و طول جاده
 های مالرو به آسفالته و شوسه  تغییر جاده

های معابر و راه
 ارتباطی

تسهیل در تردد  ساخت راه به منظور
راه، اتومبیل و موتور، ساخت معابر پیاده

 سازی معابرزیبا

نظام 
بندی  هشبک

 معابر

تغییر میزان فضای سبز، تغییر میزان و وسعت 
فضای تفریحی )باشگاه، زمین ورزش و ...(، تغییر 

 و... بهداشتی-اداری-موزشیآخدمات فضاهای 

عناصر محیطی 
 و خدماتی

های با  کارکرد مساکن، ایجاد ساختمان
 کارکردهای تجاری و اداری جدید،

 مساکن و بناها

 های آ ، برق، گاز، تلفن و ... توسعه زیرساخت
عناصر 
 زیرساختی

میزان احسا  تعلق، تغییر میزان حس 
تغییر میزان  اعتماد و امنیّت در فضا،

احساسات مثبت و سرزندگی در 
انگیزی روستاییان، تغییر حس خاطره

 فضا

تعلّق و 
 سازی خاطره

ت رشم
هوی

 
انداز
 

ی
کالبد

 

غییر وسعت اراضی کشاورزی، تنوّع کشت، ت
مرزهای مشخّص اراضی و حصارکشی، 

کاری و..(  کشی به جای بوته )دیوارکشی، فنس
عناصر کالبدی جدید در اراضی )موتورخانه، 

 نگهبانی و ...(

اراضی 
 کشاورزی

ساخت بناها، فضاهای متمایز و 
مشخص از فضای روستا، میزان 
لف تجانس و هماهنگی فضاهای مخت

 روستا

 تمایز

های جدید در فضای روستا  گیری مبلمانشکل
)نیمکت، سطل زباله، تابلوهای هدایتگر، 

های روشنایی(، ریدمان مبلمان )خوانایی،   رراغ
 زیبایی مبلمان( متناسب با نیازهای ساکنان

 مبلمان روستا
تناسب مساکن، اراضی و یا ساخت و 

 محیط روستا سازها با
 تناسب

 م ساخت و سازها و عناصر در فضای روستاتراک
 تجانس و هماهنگی فضای روستا

تراکم و 
 تجانس

ویژگی
ی رشم

ها
 

ی
انداز کالبد

 

های فرهنگی مختلف  تجلی ارزش
)لزوم حفظ حریم خانواده، عدم تسلّط 
 به همسایه و.. در ساخت و سازها(

 تجلّی فرهنگ

و ها،  روشنایی و نورپردازی مناسب )معابر، خیابان
 سایر فضاهای عمومی(

 نور
تغییر شکل و فرم بومی بنا به نوین، 

ها و درها، تغییر نمای  شکل پنجره
ها، تغییر وسعت و زیربنای  ساختمان
ها، حفظ عناصر و فضاهای  ساختمان

سنتی معماری )بهارخوا ، حیاه، ایوان، 
حصار و شیروانی و...(، نوع مصالح 
)بومی و  یربومی(، مقاومت مصالح 

 اخت و سازس

 معماری بناها

ها و عناصر طبیعی  استفاده از درختان، آ  و بوته
 موجود در محیط برای تفکیک فضاها

استفاده از 
 عناصر طبیعی

های مأنو  با محیط روستا و  استفاده از رنگ
بومی در ساخت و سازها و عناصر موجود در 

روستا، تغییر تجانس و هماهنگی منظر با استفاده 
 های دوم، ویالها  رنگ عناصر جدید مانند خانه از

 رنگ

 .2:1550. کریمی مشاور و همکاران، 549:1553. عزیزی و همکاران، 55:1553. اصل فالح و دهقان طالبی، 25:1553زاده و صیدا ی، نوری
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 شرح و تفسیر نتایج  
هااای توصاایفی هااا، در گااام اول یافتااهآوری دادهپااس از گاارد
 229مونه تحلیل شاد. از کال حجام نموناه یعنای      خانوارهای ن

بر حسب وضعیت جنسیت و گروه سنی بیشترین میانگین  خانوار
 34تاا   04رده سنی  درصد( در 54ب2سنی پاسخگویان، مردان )

-های گردهستند. در ادامه برای تحلیل داده درصد( 22ب9سال )

ها که بار اساا  نتاایج آزماون     آوری شده متناسب با نوع داده
اسیمرنوف از توزیع  یرنرمال برخاوردار بودناد، از   -کولموگروف

باه منظاور   ناپارامتری استفاده شده است. در اداماه   هایآزمون
انداز کالبدی  مقایسه میانگین ابعاد مختلف تغییرات منظر و رشم

، از آزمون فریدمن استفاده ترین بعد تغییر در منطقهتعیین مهمو 
هاا، ساطح   ، از دیدگاه نموناه 5ول نتایج جد شده است. براسا 

اسات، ضامن    4ب44و برابار باا    4ب43معناداری آزمون، کمتر از 
توان به این نتیجه رسید کاه  تأیید وقوع تغییرات رشم انداز، می

میزان تغییرات در تمام ابعاد یکسان نبوده است و بیشترین تغییر 
ساتاها  انداز کالبدی، در بعد تغییر کاربری اراضی رومنظر و رشم

مشاهده شده است. مشاهدات میدانی نیز بیانگر  10ب45با میزان 
این است که در برخی از روستاهای مورد بررسی تغییر کااربری  

ها، مسکونی، تجاری، و... )باه  اراضی کشاورزی به سایر کاربری
دلیل مهاجرت از شهر به روستا، گسترش و خزش شهری، بااال  

جمعیت شهر و کمبود زمین،  بودن قیمت زمین در شهر، افزایش
همرنین افزایش انگیزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در بین 
کشاورزان و ..( در وقوع این تغییرات بسیار مؤثر باوده اسات. از   

طرفی رشد قیمت اراضی روستایی در طی یاک دهاۀ اخیار باه     
دلیل نزدیک بودن این روستاها به کالنشهر و پییرش جمعیات  

به زمین را در روساتاها افازایش داده و موجاب    شهری نیز، نیاز 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باا ی باه کااربری مساکونی     

تاأثیر قارار داده و   شده است این موضوع منظر روستاها را تحت
 دهد.اندازی متفاوت را در معرغ دید قرار میرشم

نتایج تحلیل فضایی میاانگین تغییارات منظار کالبادی در     
مورد مطالعه بیانگر این است که بعاد کاارکرد   سطح روستاهای 

 5ب95اناداز کالبادی در روساتای بهاار باا میازان        منظر و رشم
کاارکرد  ترین علات آن تغییار   بیشترین میانگین را دارد که مهم

هاای تجااری و اداری   مساکن روستا و ایجاد بناهایی با کاارکرد 
آباد های اخیر است. در روستای دوستدر روستا طی سالجدید 

( تراکم سااخت و  5ب14با میانگین باالی تغییرات منظر کالبدی)
هاای   سازها، نورپردازی فضاهای مختلف روستا، استفاده از رنگ

هاا و کاساته   جدید، نامأنو  و  یر بومی عناصری نظیر کارگااه 
های روساتا را  شدن از تجانس و هماهنگی منظر روستا، ویژگی

اناداز   یات منظار و رشام   دستخوش تغییر نموده است. بعاد هو 
اناداز کالبادی   و بعد اجزاا و عناصر رشم 5ب55کالبدی با میزان 

بیشااترین میااانگین را دارا  5ب32در روسااتای گاازی بااا میاازان 
انداز کالبدی در روساتای   باشد. در نهایت تغییر منظر و رشم می

بااالترین میاانگین را در باین روساتاهای      5ب05گزی با میزان 
 (. 0رد )جدولمورد مطالعه دا

 
 روستاهای مورد مطالعه انداز کالبدی تغییر منظر و رشمها و ابعاد  تحلیل فضایی مؤلفه .4جدول 
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 5ب15 0ب42 5ب34 0ب49 5ب25 0ب44 2ب10 0ب05 0ب44 0ب54 5ب51 0ب19 0ب04 کاربری اراضی

 2ب59 5ب35 2ب34 5ب25 2ب52 5ب42 2ب09 5ب14 5ب09 5ب05 5ب44 5ب55 5ب44 بندی معابر  نظام شبکه

 5ب34 5ب42 2ب95 5ب95 1ب92 5ب11 1ب92 0ب44 5ب92 5ب54 5ب21 5ب29 5ب23 مساکن و بناها

انداز  کارکرد چشم

 کالبدی
 5ب13 5ب30 2ب50 5ب92 2ب25 5ب55 2ب12 5ب90 5ب59 5ب95 5ب51 5ب53 5ب33

 2ب53 5ب45 5ب14 5ب15 2ب53 5ب29 2ب51 0ب40 2ب52 5ب19 2ب34 5ب42 2ب53 سازی ه تعلق و خاطر

 2ب15 5ب33 2ب34 2ب95 2ب44 5ب23 2ب21 5ب55 2ب10 5ب94 2ب10 5ب34 5ب53 تمایز

 2ب95 5ب59 5ب95 5ب55 2ب44 0ب44 0ب44 5ب92 5ب44 5ب34 5ب10 5ب35 5ب54 تناسب

 0ب55 2ب35 2ب15 5ب15 2ب44 2ب55 1ب35 5ب35 1ب92 5ب54 5ب35 1ب29 2ب24 ی فرهنگتجلّ

 5ب52 5ب05 5ب22 5ب20 2ب54 5ب02 5ب10 5ب25 5ب19 5ب50 5ب12 5ب35 5ب24 معماری بناها

 5ب45 5ب55 5ب40 5ب22 2ب55 5ب00 2ب55 5ب55 2ب25 5ب34 2ب54 5ب49 5ب20 انداز کالبدی هویت چشم



  آن در روستاهای حاشیه کالنشهرها های منظرکالبدی و تغییراتو تبیین شاخص تحلیل  :و همکاراناحمدی             11

ع و الگوی تغییر نو

 مساکن
 2ب59 5ب13 2ب95 2ب95 2ب25 5ب12 2ب35 2ب92 2ب54 5ب44 2ب91 2ب01 2ب54

 5ب23 5ب44 2ب25 5ب52 5ب44 5ب22 1ب05 5ب92 5ب92 5ب53 5ب10 5ب53 5ب53 های ارتباطی معابر و راه

عناصر محیطی و 

 خدماتی
 2ب34 2ب35 1ب52 5ب55 2ب59 2ب51 2ب10 5ب51 2ب43 2ب04 1ب92 5ب49 2ب15

 5ب25 5ب51 5ب55 0ب15 5ب92 5ب55 1ب05 0ب25 5ب35 0ب24 5ب35 5ب92 5ب54 عناصر زیرساختی

 5ب25 5ب15 5ب55 5ب02 2ب53 5ب52 5ب21 5ب92 5ب55 5ب25 5ب52 5ب34 5ب25 اراضی کشاورزی

 1ب95 2ب55 2ب34 5ب44 2ب44 2ب92 2ب52 2ب35 2ب20 2ب53 2ب55 2ب33 5ب14 مبلمان روستا

-ر چشمو عناص ءاجزا

 انداز کالبدی 
 2ب53 5ب43 2ب92 5ب02 2ب59 5ب12 2ب15 5ب32 5ب45 5ب23 2ب52 5ب15 5ب45

 2ب02 5ب53 5ب25 5ب25 2ب20 5ب21 2ب92 0ب44 5ب21 5ب53 5ب44 5ب05 5ب14 تراکم و تجانس

 2ب44 2ب53 2ب95 5ب40 2ب55 2ب52 5ب21 5ب25 2ب55 5ب13 5ب21 5ب43 5ب44 نور

 1ب34 2ب50 2ب34 2ب44 1ب92 2ب02 2ب44 1ب92 2ب51 1ب54 2ب10 2ب52 2ب54 عیاستفاده از عناصر طبی

 2ب02 5ب19 5ب15 5ب59 1ب55 2ب52 2ب10 5ب44 2ب25 2ب53 2ب25 2ب23 2ب13 رنگ

انداز  های چشمویژگی 

 کالبدی
 2ب49 5ب14 5ب40 5ب41 2ب54 2ب59 2ب33 5ب40 2ب53 2ب90 2ب22 2ب55 2ب55

 1555 های پژوهش،یافتهماخذ: 

جهت بررسی تفاوت بین روستاهای ماورد مطالعاه از نظار    
والایس  -از آزماون کروساکال  انداز کالبادی  متغیر منظر و رشم

بر اسا  درج شده است . 0بهره گرفته شد، که نتایج در جدول 
والیس، بیشترین تغییر منظر و -نتایج حاصل از آزمون کروسکال

است. دلیال   5ب05ان انداز کالبدی در روستای گزی با میزرشم
باشاد کاه در    تغییر منظر در این روستا، محل قرارگیری آن مای 

های مشاهد بناام خاین عار  اسات و در      انتهای یکی از محله
فاصلۀ بسیار نزدیکی از کالنشهر مشهد واقع شده، در طی یاک  
دهه اخیر صنایع کارگاهی که در ایان محلاه قارار داشاتند باه      

روساتا را باه یاک روساتایی      روستای گزی منتقل شده و ایان 
 (.5کارگاهی تبدیل کرده است )شکل

 

 تحلیل فضایی متغیرهای اصلی پژوهش در روستاهای مورد مطالعه .5جدول 

 روستا
انداز  تغییر منظر و چشم 

 کالبدی

 انداز  چشم و منظر تغییر روستا

 کالبدی
 2ب03 پرکندآباد 5ب42 آبادهمت

 5ب21 کشف 5ب45 آبادعلی

 2ب3 اروند 2ب92 بادمقصودآ

 5ب25 صیدآباد 5ب22 بهار

 2ب53 لقمانی 2ب99 عوضی

 5ب19 آباددوست 5ب05 گزی

   2ب59 الدین زین

 95ب521 والیس-آماره کروسکال

 12 درجۀ آزادی

p-value 4444ب 

آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه یک متغیر در دو وضعیت 

 p-valueون اگر شود. در آزمون ویلکاکسمتفاوت استفاده می

باشد،  5باشد ومیانۀ متغیر کمتر از  4ب43کمتر از  2تقسیم بر 
توان نتیجه گرفت که در جامعۀ اصلی نیز این متغیر وضعیتی  می
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کمتر  2تقسیم بر  p-valueکمتر از متوسط را دارد ورنانره 
توان نتیجه  باشد، می 5باشد و میانۀ متغیر بیشتر از  4ب43از 

عۀ اصلی نیز این متغیر وضعیتی بیشتر از گرفت که در جام

 4ب43از  بیشتر 2تقسیم بر  p-valueمتوسط را دارد. اگر 
توان نتیجه گرفت که در جامعۀ اصلی نیز این متغیر  باشد، می

وضعیتی درحد متوسط را دارد. در جدول فوق، متغیرهای 
کاربری اراضی، تناسب و عناصر زیرساختی با سطح معناداری 

به دست آمد،  5و میانه متغیرها که بیشتر از عدد  4ب43کمتر از 

بنابراین این متغیرها در جامعۀ اصلی وضعیتی بیشتر از متوسط 
باشند. به عبارتی این متغیرها تغییرات اساسی را در را دارا می

اند. تغییرات کاربری اراضی از یک دهه گیشته تجربه کرده
عدم تناسب مساکن ها، کشاورزی و با ی به سایر کاربری

جدید، اراضی و ساخت و سازها با محیط روستا و وجود عناصر 
زیرساختی مانند آ  و برق و... در روستا تفاوت را نشان داد 

(.5)جدول

 

 

 

 
 

 5نتایج آزمون ویلکاکسون در مقایسه میانۀ متغیرهای ترتیبی با عدد   .6جدول

 نتیجه p-value آماره آزمون ویلکاکسون انحراف معیار میانگین میانه 

 یشتر از متوسطب 4ب444 -11ب131 4ب944 5ب505 0ب444 کاربری اراضی

 بیشتر از متوسط 4ب444 -9ب295 4ب529 5ب511 0ب444 تناسب

 کمتر از متوسط 4ب444 -5ب935 1ب005 2ب204 2ب444 تجلی فرهنگ

 بیشتر از متوسط 4ب444 -5ب559 4ب953 5ب525 0ب444 عناصر زیرساختی

 کمتر از متوسط 4ب444 -9ب025 1ب455 2ب545 2ب444 استفاده از عناصر طبیعی

1555های تحقیق، یافتهماخذ: 

 
)بی نظمی در انتخا  مصالح بومی، عدم  1555وستای گزی، ر

ها و نمای آنها با محیط روستا، عدم استفاده از تناسب کارگاه
 مناسب، ،کاسته شدن از تجانس و هماهنگی فضای روستا(رنگهای 

 
)عدم توجه به هویت روستا، ساخت  1555روستای بهار، 

بناهای متمایز از فضای روستا، تغییر شکل و فرم بناها از 
هایی با کارکرد حالت بومی به نوین )شهری(، ایجاد ساختمان

 جدید و تغییر در کارکردهای مسکن روستایی(
 

 
ها، عدم تناسب مساکن و اراضی و یا ساخت و سازها با ها و پیاده راه)عدم توجه به زیباسازی معابر و راه 1555آباد، ای علیروست

 ها و ناهماهنگی ها در محیط، عدم همجواری مناسب عملکردها(محیط، کاهش فضای سبز، آشفتگی، وجود زشتی

 1555آباد ود منظر کالبدی )معابر، مساکن، نما، و ..( روستای گزی، بهار و علیوضعیت موج .3شکل
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 گیریبحث و نتیجه
با توجه به گستردگی و فراوانی عوامال تأثیرگایار بار تحاوالت     

های طبیعای    منظر روستایی، و همرنین اهمیت منانر و گستره
زشای و جایابیتی،   مبنی بر توان باالی تولیادی، حفاانتی، انگی  

های منانر و توساعه و ارتقاا تاوان و      امروزه حفظ تمامی ارزش
محیطاای ایاان منااانر، نرفیاات اجتماااعی، اقتصااادی و زیساات

هاا باا نیازهاای اماروز جامعاه محلای در        همسازی این گستره
راستای مدیریت این عوامل و تحوالت و تغییرات کالبدی منظر 

ینطور کاه نتاایج مطالعاه    از ضرورت باالیی برخوردار است. هم
تأثیر نیازهای دهد، ابعاد مختلفی از منظر روستاها تحتنشان می

روزافزون و توسعه تکنولوژی و عللی نظیار آن، درحاال گایار و    
تحوّل است که این تحوالت به مرور زمان أثراتای نظیار تغییار    
هویت فضاهای روستایی و سبک زندگی این فضاها را به همراه 

. در این باین تغییار کااربری از زراعای باه ساایر       خواهد داشت
ها، عدم استفاده از عناصر طبیعی، عدم پایداری متاأثر از  کاربری
-های بومی و محلی و به ویاژه ژرف گرایی، درک ارزشطبیعت

باارای اسااکان و « دانااش ضاامنی محیطاای»نگااری و کاااربرد 
ترین ابعاد تغییارات منظار کالبادی را    پرداخت منظر روستا مهم

شود. نابسامانی و آشفتگی در منظر روساتا باه عناوان    شامل می
توجهی به این عوامال و نحاوۀ رخاداد ایان تغییارات      نتیجه بی

است. رشد شتابنده و جابه جایی عظیم جمعیت، رشاد فیزیکای   
اندازی خاکستری و تیره را بر بستر اراضی زراعی و شهرها رشم

یعای و حایف   انادازهای طب فضای روستا رقم زد و محاو رشام  
عملکرد اکولوژیاک پوشاش گیااهی و نماای شاهری را بارای       
روستاهای حاشیۀ کالنشهر به ارمغان آورده اسات. ایان مقولاه،    
تغییر منظر روستاها و ناپایاداری کشااورزی و همرناین تغییار     

ها و کاهش فضای سبز را در پی داشته اسات، باا ایان    کاربری
تاأثیر عوامال   حات تفسیر به تادریج روساتاها هویّات خاود را ت    

های توسعه روستایی دهند که باید در برنامهمختلف از دست می
تاری ماورد    و در طراحی کالبدی این فضاها به صورت شایساته 

توجه قرار گیرد. نتایج مطالعاات مارتبط باا ایان حاوزه نیاز در       
راساتا  ساو و هام   های این مطالعاه هام  بسیاری از موارد با یافته

 است.   
تأثیرپاییری تغییارات کااربری اراضای در      به عنوان مثاال 

 و شاهر  جمعیات  رشاد  تاأثیر تحات روستاهای حاشایه شاهرها   
کاه جاللیاان و همکااران در     اقتصاادی  و اجتماعی فرآیندهای

 تغییر پیوسته در تحقیق خود به آن دست یافتند، آن 1550سال 
است، یا ابعادی از تغییارات کالبادی مناتج از فرهناگ و      یافته

کناد و  (  بادان اشااره مای   1595رساتنده ) گی که عوامل فرهن

همرنین تأثیر آن بر تحوالت فرهنگی بیشتر، تغییرات کالبادی  
( در مطالعۀ خود از آنهاا  1555در بعد راه و ارتباطات که برلیانی)

کناد و در  به عنوان عاملی مؤثر بر ارتقاا و سیمای منظر یاد می
مورد تحلیال قارار    این مطالعه به عنوان بعدی از تغییرات منظر

 باشند.  سویی میگرفته است بخشی از این تشابهات و هم
انطباق ابعاد تغییارات ماورد سانجش در مطالعاه باا نتاایج       

در خصااوص تغییاار  2413مطالعااات جااون یونااگ و هااان رو  
الشعاع رواباط متقابال    انداز در روستاهای کره جنوبی تحت رشم

است. با این وجود ارا اه  انسان و محیط نیز قابل استناد و اشاره 
راهکار برای متوقف کردن تغییرات منظر روستایی حرفی گزاف 

-ها و خط مشای و  یرواقعگرایانه است و تنها از طریق سیاست

-توان این تغییرات را تا حد زیادی برنامههای مدیریت فضا می

ریزی شده و قابل کنترل به جهتی هدایت کردکه کمترین تأثیر 
هویت فضااهای روساتایی و نابساامانی ایان     در کمرنگ شدن 

فضاها را به همراه داشته باشد. برخی از این راهکارها در قالاب  
پیشانهادهای بارای اجارای قاوانین نظاارتی در حفاظ اراضاای       
روستاها و تجانس و پیوستگی معماری و ساخت و سااز در ایان   

های کنترل کاربریفضاها متناسب با پیشینه و هویت آن است. 
در روستا، هدایت مسیر توسعۀ روستا بار اساا  ضاوابط     جدید

بازساازی و  مشخص نهادهای مساؤل نظیار بنیااد مساکن باه      
گرایاناه  هاای انساان  طراحی منظر روستایی بار اساا  ویژگای   

-کنترل حجم ساخت و ساز در روستاهایی مانند علای نماید. کمک می

در کشااورزی باه ویاژه     آباد، روند و مدیریت شده تخصیص اراضای 
اناد، تقویات احساا  تعلاق     روستاهایی که با این رالش مواجه

طنین احساسی ساکنین  جهت انگیزش مکانی در طراحی منانر
های  محلی برای حفانت از محل زیست خود برخی از این اهرم

  پیشنهادی جهت مدیریت منظر روستایی هستند.
 

 منابع
صاری  (. بررسای کیفیات ب  1550و ملکی، سعید) احمدی، توران

ترویجای وزارت  -مجلاه علمای  سیما و منظر شهری ایالم. 
 .  14-25(، 55و59) 10، علوم

اساادپور، علاای، مظفاار، فرهنااگ، فیضاای، محساان و بهزادفاار، 
(. کاربست شاخص های ادراک اجتماعی در 1553مصطفی)

هاای شاهری مطالعاه ماوردی:     بازآفرینی منظار رودخاناه  
، زیسات علاوم و تکنولاوژی محایط   رودخانه خشک شیراز. 

 .  553-015، 0(، پیاپی5)19

(. ارزیابی نقاش  1555اشرف نهند، علیرضا و جعفری، خداوردی)
هاا و نماهاای شاهری و تااأثیرات آن در    زیباایی در جاداره  
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روانشناسی محیطی و آثار آن در تعامالت اجتماعی، نموناه  
مورد بررسی: خیابان اماام از رهاارراه آبرساان تاا رهاارراه      

فارانس عماران، معمااری و شهرساازی     کنشریعتی تبریاز.  
تبریز)پایتخات گردشاگری   -کشورهای جهان اسالم ایاران 

، مرکز آموزش علمای کااربردی   (2419کشورهای اسالمی 
 شهرداری تبریز.  

(. تبیین الگوی 1553اصل فالح، مهدی و دهقان طالبی، راحله)
انتخا  رنگ در طراحی عناصر مبلمان شاهری بار مبناای    

ایی مطالعه موردی: خیاباان مساجد جاامع    گررویکرد زمینه
 .  51-142(، 12)2، دوفصلنامه پژوهش هنریزد. 

(. 1550افراختااه، حساان، عزیزپااور، فرهاااد و زمااانی، محدثااه) 
فضااایی  -پیوناادهای کالنشااهری و تحااوالت کالباادی  
مساکن و  روستاهای پیراماون: دهساتان محمادآباد کارج.     

 .141-124(، 134)50، محیط روستا

فضایی روساتاهای  _کالبدی (. تحول1552، شهرام)امیرانتخابی
فصالنامه   ساحلی گیالن مطالعه موردی: روستای زیبا کنار.

 .  115-122(، 0)2 فضایی،-ریزی کالبدی برنامه

بررسای عوامال   (. 1555)برلیانی، حسین و خاوارزمی، امیادعلی  
، روهاا کیاد بار پیااده   أثر بر ارتقاا سیما و منظرشهری با تؤم

کنفارانس   )شاهر مشاهد    11 و 5، 1مناطق  :موردی هنمون
 ،(معماری و شهرسازی کشاورهای جهاان اساالم   و  عمران
 .تبریز

(. مبانی نظری و فرآیند طراحی شاهری.  1593پاکزاد، جهانشاه)
 راپ اول، تهران: انتشارات شهیدی.

هاا و   درآمدی بر تعریاف »معماری منظر (. 1551تقوا ی، حسن)
انتشارات دانشاگاه شاهید    راپ اول، تهران:«. مبانی نظری

 .093بهشتی 

هاای پرداخات     (. منظر روساتایی و جلاوه  1552تقوا ی، حسن )
 .  13-59(، 105)52، مسکن و محیط روستامحیط طبیعی. 

های هویات  (. بررسی مؤلفه1552زاده، الهام و جمالی، آیناز) تقی
شااهری و تااأثیر آن باار کیفیاات منظاار در طراحاای ورودی 

المللاای عمااران، نس ساااالنه بااینسااومین کنفااراشااهرها. 
 عاالی علاوم و فنااوری   ۀ سا ؤّم :شیرازمعماری، شهرسازی، 

   خوارزمی.

جاللیان، حمید، سلیمانگلی، رضاا، پسارکلو، موسای و طوسای،     
انااداز  (. فرآیناد شهرنشاینی و تحاول رشام    1550رمضاان) 

فضاای   فصالنامه  دشات. زراعی، مطالعه موردی: شهر مینو
 .  243-221(، 32)13، جغرافیایی

بازر،،   حنیفی، پردیس، ابراهیمی دهکردی، اماین و باالدی ده  

آیینی هورامان با -(. بازشناسی منظر فرهنگی1550) احسان
هاای    دو فصلنامه پژوهشتأکید بر مراسم زیارت پیر شالیار. 

 .  05-39(، 0)2، منظر شهر

(. بررساای 1552صاانعتی، حسااام) خاااکرور، مژگااان و عشااقی 
اعی و فرهنگای بار بافات کالبادی     أثرگیاری عوامل اجتما 

-24(، 109)55، مسکن و محیط روساتا روستاهای گیالن. 
5  . 

(. 1555رحیم بخش، فاطمه، حبیب، فرح و گرکانی، امیرحساین) 
رویکردی تحلیلی بر منظر روستای نایبند اساتان خراساان   

(، 121)55، مسکن و محیط روساتا جنوبی پس از بازسازی. 
00-55. 

(. تحلیل کیفی فضاا و منظار شاهری و    1552رزاقی، حبیب اله)
کننادگان از فضاا )مطالعاه ماوردی:     الگوی رفتاری استفاده

(، 0)29، فصاالنامه تحقیقااات جغرافیاااییرود کاارج(. کناااره
112-53  . 

های بنیاادین منظار فرهنگای در     ویژگی (. 1599رستنده، امین)
فضاااهای روسااتایی کوهسااتانی در  اار  ایااران، مطالعااه 

های   پژوهشورکانه و روستای شهرستانه.  موردی: روستای
 .  93-55(، 25)01، جغرافیای انسانی

هاای طبیعای منظار      (. جلاوه 1554رضایی فخرآستانه، فاطماه) 
ارشد.  نامه کارشناسیروستایی از دیدگاه معماری منظر. پایان

دانشکده معمااری و شهرسااری. دانشاگاه شاهید بهشاتی      
 تهران.  

دقلو، طاااهره و شااهدادی،  قیااداری، حمدالااه، صااا   سجاساای
(. اثرات جهانی شدن بر تغییرات سابک زنادگی   1550علی)

ای در فصالنامه مطالعاات میاان رشاته    در نواحی روستایی. 
 .135-199(، 0)5، علوم انسانی

هاای    (. مساکن روساتایی در برناماه   1593پور، محسن)سرتیری
 .05-32، 25، نشریه هنرهای زیباتوسعه. 

. 3. رااپ  مباانی جغرافیاای روساتایی   (. 1590سعیدی، عباا ) 
 تهران: انتشارات سمت.

(. منظر روساتاهای ایاران. رااپ    1552) زادگان، مصطفی عبا 
 اول. تهرن: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

(. 1553قیداری، حمداله و شاایان، حمیاد)   عزیزی، ثریا، سجاسی
تاأثیر مبلماان روساتایی در کیفیات محایط       تحلیل نظری

مردادمااه   21، ولین کنفرانس ملی علاوم جغرافیاا  اکالبدی. 
1553 ،511-542  . 

شیخی، معصاومه،   عینالی، جمشید، بوزرجمهری، خدیجه، نظری
(. تحلیاال نقااش 1552دهبااانژاد، اکباار و رومیااانی، احمااد)
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فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سارزندگی روساتاییان،   
فصاالنامه مطالعااه مااوردی: روسااتاهای شهرسااتان الشااتر. 

-255(، 5)12، های انساانی   ریزی سکونتگاه لعات برنامهمطا
215  . 

. مایک کرنگ ترجمه جغرافیای فرهنگی (.1554قرخلو، مهدی)
 دکتر مهدی قرخلو، راپ ششم، تهران: انتشارات سمت.  

مشااااور، مهااارداد، ساااجادزاده، حسااان و وحااادت،   کریمااای
های خوانش منظر فضاهای   (. سنجش اولویت1550سلمان)

یدگاه شهروندان، مطالعه موردی: میدانهای شهر شهری از د
 .  5-10(، 55)12، مجله باغ نظرهمدان. 

کوکبی، لیال، اکرمای،  المرضاا، بادری، علای، رضاوانی،      
(. مروری بر تغییر شکل منظر فرهنگای از  1555محمدرضا)

اجتمااعی، مطالعاه منظرهاای    -دیدگاه اکولوژی، اقتصادی
مساکن و محایط    روستایی اتحادیاه اروپاا. مجلاه   -شهری
 . 51-34(، 105)55روستا، 

(. بررسای و  1554کیانی، اکبار و سااالری ساردری، فرضاعلی)    

های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه باا    ارزیابی اولویت
، مرکاز پژوهشای   فصلنامه باغ نظر. ANPاستفاده از مدل 

 .  23-59(، 9)19هنر معماری و شهرسازی نظر، 

(. مفهوم منظر با تأکیاد بار   1552ماهان، امین و منصوری، امیر)
(، 05)10هاای مختلاف. بااغ نظار،     نظران رشته نظر صاحب

29-15. 

الهاای،  مختاباااد، مصااطفی، محماادیارزاده، سااجاد و شاامس   
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