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 :مقدمه

هَسد کن لطفی  سٍستاین کِ يکوی ٍ اجوالی دس هقاتل ضْش قشاس دّین، تیشاُ ًیست تگَّشچٌذ قیاسی  دساگش هیضاى هکتَتات تا هَضَع سٍستا سا 

اصلی ضْشّای ايي سشصهیي، هحول  ّستِاجتواعی، هحل ضکل گیشی ًطفِ ٍ  ّای ساى کاًَى تِ ّاًگاسًذگاى ايي حَصُ قشاس گشفتِ است. سٍستا

ٌّجاسّا ٍ تَاى تِ سيطِ تسیاسی اص  ّای گًَاگَى آًْا هی ّستٌذ کِ تا اًذک هذاقِ دس اليِ تسیاسی اص خاطشات ٍ ٍجَُ َّيتی ساکٌیي ضْشّا

ا کٌکاش دس تاسيخ ضْش سٍستا سدس ايشاى تٌا تش تثاسضٌاسی ضْشّايواى، کٌکاش دس هَضَع تَاى  تِ ًَعی هیپس  پی تشد. آًْاّای کًٌَی  اسصش

 تٌاهین.

ّای قثل اص خَد صًذگی سٍستايی سا تجشتِ ًکشدُ  تَاى يافت کِ خَد يا دس ًسل سا هیتٌا تش گَاُ تاسيخ دس ضیَُ صًذگی ها ايشاًیاى کوتش کسی 

 ای هثتٌی تش حس آساهص ٍ... است.   خاطشُ سٍستا دس رٌّیت عام ٍ خاظ ايشاًیاى ّویطِ خاطشُ تاضذ.

کتاب هٌظش سٍستاّای ايشاى تا تِ ايي هَضَع تیٌذيطٌذ.  سٍد پظٍّطگشاى دس ايي حَصُ تا ًگاُ طسف ٍ ًکتِ تیي خَد  کَتاُ سخي آًکِ اًتظاس هی

 ّای ًظشی تا ضوي تشسسی پايِ داضتِدس گزضتِ ٍ حال دس قالة هفَْم هٌظش تالش تش آى  تعذادی اص سٍستاّای ايشاىًگاّی تِ کالثذ ٍ صًذگی 

، عَاهل ٍ عٌاصش ساصًذُ هٌظش سٍستاّای ايشاى سا تا هطالعِ هَسدی تطٌاساًذ. هحققیي دس ق دس هثاًی ٍ هفَْم سٍستا ٍ هٌظششهٌظش سٍستا ٍ تعو

تاثیشات ايي ّای خاسجی،  سيضی سٍستايی دس ايشاى ٍ ًوًَِ سا تا ًگاّی تِ ساتقِ تشًاهِسيضی تش هٌظش سٍستاّا  ايي ًَضتاس دس اداهِ تاثیشات تشًاهِ

 اًذ. اًتقادی تِ گفتگَ ًطستِ ّا سا دس طَل صهاى تش سٍستاّا دس قالة ضَاتط ٍ هقشسات هَجَد تا ًگاّی ًسثتاً طشح

خَد ٍ دس حوايت اص ًَيسٌذگاى ايي حَصُ تکالیف تشٍيجی  لزا ضَسای اًتطاسات هعاًٍت هعواسی ٍ ضْشساصی ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی تٌا تش

  خاظ طشح پظٍّطی صَست گشفتِ دس هشکض تحقیقات ساُ، هسکي ٍ ضْشساصی است، دس دستَس کاس چاج قشاس داسد.ايي کتاب سا کِ 

 

 

 پیشٍص حٌاچی

 هعاٍى ٍصيش ٍ دتیش ضَسای عالی

 ضْشساصی ٍ هعواسی ايشاى
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همارهحسدلتنگیبرایاینمناظرآنهارابهاینمكانهاکشاندهوآنهاراتبدیلبهجاذبههایگردشگریپایدارینمودهاست.تحولکالبدیروستاهاچه
درپاسخبهنيازبهگسترشکالبدییاتاميننيازهایمعاصر،تاچنددههاخير،هرگزمنفصلازگذشتهانجامنشدهاست.جامعهایران،دردورانمدرنو
پسازآندچارتحوالتعظيموانقطاعاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیشدهاست.مجتمعهایزیستینيزاعمازشهروروستادچارچنينانقطاعازسنت

تكاملیخودشدهاند.هرچنددراینميانروستاهابهدليلدرحاشيهبودن،تااندازهایازآسيبهایمدرنيته-بومینشده-مصونماندهاند.
تفكرعدالتاجتماعیبرخاستهازانقالباسالمیزمينهسازهدایتمنابعمالیومدیریتدولتیبهروستاهابود.علیرغمتفاوتهایعمدهبينشهرو
روستا،توسعهروستاییازالگویتوسعهشهریپيروینمود.منظرروستاییحاصلازایننوعرشدکالبدیمنظرشبهشهریفقرزدهبوجودآوردهومنظر
پایدارروستایاصيلایرانیراازميانبرد.دراینشرایطروستاشاهداینپدیدههابود؛ابنيهبيگانهبااقليممانندابنيهشهر،معماریشهریکاماًلبيگانهبا
فرایندتوليدروستایی،احداثمعابریکهنقاطمناسباتومبيلاستبهقيمتازميانرفتنتاریخکالبدیباعنوان"کوچهتراشی"،ازميانفضاهاییکهکاربرد
توليدیواجتماعیداشتوحتیظهورپدیدهدفعنخالهساختمانیدرمنظربسترروستابهقيمتتخریببصری،اکولوژیكیوآلودهشدهمنابع.باتمامی
اینشرایطبهدالیلیچندکهمهمترینآنهاتأخيرحادثشدنمدرنيتهدرروستااستهنوزبسياریازروستاهایایرانمنظرگذشتهخودراحفظنمودهاند.
ازنظرنگارندهاینکتاب،برنامهریزانوطراحانشهریبهعنوانحرفهمندانیکهدرغالبنظامسياسی،اقتصادی،اجتماعیومدیریتیایرانبهساماندهی
کالبدکنونیمجتمعهایزیستیمیپردازندوگسترشکالبدیآیندهشهروروستاراانتظاممیبخشندوبهعنوانبخشیازنظاممدیریتیکشورهنوزفرصت
نجاتروستاهابهعنوانیکپدیدهميراثیزندهوپویارادارند.براساساینرسالتمتنکتاببهمعرفیعواملسازندهوتاثيرگذاربرمنظرشهرهایایران
میپردازدوطرحهایتوسعهویاگسترشروستاهایایرانراموردتوجهقراردادهوتاثيراینطرحهابرمنظرروستاهایایرانبررسیشدهاست.بهاین
منظورتعدادیازروستاهایایرانبهعنواننمونههایشاهدگونههایمنظرروستائیایرانوتاثيراتطرحهایتهيهشدهبرآنانموردتوجهقرارگرفتهاند.
همچنينتعدادیازروستاهایخارجازایراننيزبهعنواننمونههاییموفقدرحفظمنظرروستائیمعرفیشدهاند.درتمامیاینبررسیهایچالشهای
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پيشرویصيانتازمناظرروستائیایرانیموردتوجهبودهاست.اینکتابهمچنيندستورالعملهاییراجهتحفاظتوارتقاءمناظرموجودروستائیو
پيشنهاداتیجهتاصالحشرحخدماتتهيهطرحهایروستائیبادیدگاهحفظمنظرروستائیارائهدادهاست.

مخاطباناینکتابمیتواننددانشجویانوحرفهمندانمرتبطباطراحیمحيطیشاملرشتههایبرنامهریزیمنطقهایی،عمرانروستائی،برنامهریزیو
طراحیشهریومعماریباشند.همچنيناینکتابمیتواندبرایمدیرانشهریوروستائیدرنهادهایخصوصی،عمومیودولتیمورداستفادهباشد.

   
مصطفيعباسزادگان             

ح



مقدمه:
و اقليمی شرایط در پيچيده بسيار فرآیندی طی ایران روستاهای
بسترهاییکاماًلمتفاوتدرطیزمانیطوالنیوبهصورتبطئیروند
تكاملیخودراطینمودهاند.روندتكاملیآنهامنجربهپدیدآمدنکالبدی
شدهاستکهنهتنهاشرایطزیستیمناسبیرابرایساکنينکنونیخود
فراهمآورده،بلكهبهنوعی،ازمنابعطبيعینيزبهرهالزمرابردهاست،
بهره ازهمانمواهب،میتوانستند نيز بعدی بهصورتیکهنسلهاي
ببرند.درواقعتوسعهپایدارروستاهایایرانینمونهبسيارکاملیازآشتی
وهماهنگیکاملميانطبيعتوانسانبودهاست.کالبدروستاهایایران
بابسترطبيعیخودبهگونهايهمآواوهماهنگهستندکهمناظریبدیع
بيگانهدر بهعنوانعنصری رافراهمآوردهاند.؛بدینترتيبمنظرروستا
مناظر که است ویژگی همين است. نمیشده طبيعتسرزمينمحسوب
نوعی هميشه ساکنينشهرها و است کرده ماندگار را ایرانی روستاهای
دلبستگیوحسدلتنگیبرایاینمناظرراازخودبروزمیدهند.برای
نمونه،تجربهلذتدیدنمناظرروستاییدرنقاشیهاواشعارشاعراندر

تمامیدورههایمختلفتاریخیایرانمشاهدهمیشود.
محسوب پایدار گردشگری جاذبه یک روستایی مناظر عالوه به 
نياز به بنا خود طبيعی بستر در پویا و زنده پدیدهای روستا، میشود.
به پاسخ جهت در تحول یا و کالبدی گسترش به نياز از اعم ساکنين
نيازهایمعاصرپيوستهدرحالتحولبوده،ولیاینتحوالتمنفصلاز
گذشتهنبودهاست.امااینروندرشددرطیچنددههگذشتهبهدالیلی
چند،نتوانستهاستدرقالبفرآیندتكاملیپيشينتداومیابد.انقطاعبا

گذشته،ستيزهجوییباطبيعت،بستراستقرارنامناسبازویژگیهایاین
مرحلهزمانیاست.جامعهایراننيزدرهميندورهزمانیبراثرمدرنيته
است. شده فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، عظيم تحوالت دچار شدن
انقطاعاجتماعی،فرهنگی، همانگونهکهاندیشمندانعلوماجتماعیاین
اقتصادیوفنآوریدرجامعهایرانرامشاهدهومكرراًگزارشکردهاند،
مجتمعهایزیستیاعمازشهرویاروستانيزدچارانقطاعازسنتتكاملی
گذشتهخودشدهاند.شهرهادرایرانبهدليلتأثيرپذیریمستقيموعميق
خودازساختارسياسیحاکمبرکشورکههدایتگرهرگونهتحولبوده
است،بيشازروستاهادچارتحوالتعميقکالبدیشدهاند.منظرشهرها
بيانیروشنازآشفتگیاجتماعیدرونآناست.بدیهیاستکهروستاها
بهدليلدرحاشيهبودن،تحوالت ازاینوضعيتبودهاندولی نيزمتأثر
کالبدیآنهابافاصلهزمانیبسيارزیادترینسبتبهشهرهادچارتحولی
منفصلازگذشتهخودشدهاند.بههميندليلاستکههنوزروستاهاییرا
میتوانیافتکهمنظریراحفظنمودهاندکههنوزریشهدرگذشتهدارد
وایناميدوجودداردکهبتواناینمنظررابهعنوانميراثیارزشمندحفظ
نمود.ازدهه۱۳60هجریشمسیباراهبرديکهمنشاءدرتفكرعدالت
اجتماعیبرخواستهازانقالباسالمی۱۳۵7داشت،منابعمالیومدیریتی

دولتیدرجهتعمرانبهروستاهاراهیافت.
راهحلهاشبيهشيوههاییبودکهبرایحلمسائلشهرهادرنظرگرفته
میشد:بابودجهکمترومدیریتناکافی.بهعالوهالگوبرداریروستائياناز
کالبدشهرحداکثرکالبدیراشكلميدادکهکاماًلشبيهحاشيههایفقرزده
شهرهابود.منظرروستاییحاصلازایننوعرشدکالبدیانقطاعازگذشته
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ودراکثرمواقعلكهایناآشناومنفصلازبسترطبيعیایجادمينمود.منظر
نبود، ایرانی اصيل روستای یک دیگر اقدمات، این از حاصل روستایی
روستاهاییکهمتضمنایجادپایداریمحيطیواجتماعیبودند.دراین
شرایطروستاشاهداینپدیدههابود؛ابنيهبيگانهبااقليممانندابنيهشهر،
معماریشهریکاماًلبيگانهبافرآیندتوليدروستایی،احداثمعابریکه
فقطمناسباتومبيلاستبهقيمتازميانرفتنتاریخکالبدیباعنوان
داشت اجتماعی و توليدی کاربرد که فضاهایی ميان از “کوچهتراشی«،
وحتیظهورپدیدهدفعنخالهساختمانیدرمنظربسترروستابهقيمت
تخریببصری،اکولوژیكیوآلودهشدنمنابع.باتمامیاینشرایط،به
دالیلیچندکهمهمترینآنهاتأخيرحادثشدنمدرنيتهدرروستااست،
از ایرانمنظرگذشتهخودراحفظکردهاند. ازروستاهای هنوزبسياری

نگارندهبرنامهریزانوطراحانشهریبهعنوانحرفهمندانیکهدرغالب
کالبد ساماندهی به ایران مدیریتی و اجتماعی اقتصادی، سياسی، نظام
کنونیمجتمعهایزیستیميپردازندوگسترشکالبدیآیندهشهروروستا
راانتظامميبخشندبهعنوانبخشیازنظاممدیریتتوسعهکالبدیکشور
دارند. زنده ميراثی پدیده عنوانیک به را نجاتروستاها هنوزفرصت
کتابحاضرکهحاصلپژوهشیدرخصوصمنظرروستاهایایراناستدر

بخشهایزیرطبقهبندیشدهاست:
فصلاول:تعریفروستاوطبقهبنديمنظرآن
فصلدوم:عواملوعناصرسازندهمنظرروستا
فصلسوم:تأثيراتبرنامهریزيمنظرروستاها

فصلچهارم:فرآیندکنترلمنظرروستا

ي



1-1- پايه های نظری منظر روستا
بهنقلازلغتنامهدهخداوفرهنگمعين،واژهروستادرزبانپهلوي
عنوان به حال و گذشته در که آنچه و است »روستاك« یا »رستاك«،
بدیلهايروستامتداولبودهوهستعمدتاًدوعنوان»ده«و»قریه«میباشد

)شهبازی،اسماعيل۱۳7۳(.
زندگي دائم وسكونت استقرار پایگاه قدیميترین ميتوان را روستا
اجتماعيانسانومبدأمدنيتوپایگاهتنظيموتنسيقمنابع،عواملومناسبات
اجتماعيبشربررويکرهزمينمحسوبکردوشایدبههمينلحاظباشد
کهدرتعریفواژهمرکب»روزهفستا«که»رستاق«مشتقازآناست،به
وضوحازمفهومروستا،بهعنوان»محليکهوضعيتنظمونسقبرآنحاکم
است«،یادشدهودرتعریفواژهقریه)روستا(نيزآمدهاست:قریهجایي
استکهدارايمزارعومسكنومأوايمردميونيزدارايبناهايمتعدد
متصلوپيوستهبههمباشد.کههمينمبيننظمونسقدرشكلکالبدي-
)همان(. است روستا فيمابين مناسبات و روستا اراضي منابع و فضایي
و COMMUNE VILLAGEو فرانسه فرهنگ در روستا 
HAMEAUودرفرهنگانگليسيVILLAGEوHAMLETآمده
زبان در روستا براي استفاده مورد واژه متداولترین که حالي در است،

فرانسهوهمچنيندرزبانانگليسيهمانلغتVILLAGEاست.
گروه از عبارت )روستا( »Village« آکسفورد فرهنگ تعریف به
کوچكيازمساکنواقعدرصحرا،یيالق،حومهویابيرونشهرهااست
بدون ده یا )دهكده HAMLET از و بوده کليسا ساختمان داراي که
)Town( شهرك و قصبه و شهر از وليكن بزرگتر کليسا( ساختمان
کوچکتراست.همانگونهکهمالحظهميشود،درتوصيفاجماليواژه
روستا،وجودتعداديمسكنوساختمانکليسارادرمقایسهبادهكدهکه
فاقدآناست،بيانميداردوحالآنکهدرتوصيفهایمتعارففارسي
برايروستا،هموارهازمشخصهاشتغالمردمروستانشينبهفعاليتهاي

مختلفکشاورزيصحبتشدهاست.
مختلف دیدگاههاي از ميتوان را روستایي اجتماعات مقر ایران، در
علوماجتماعيوبهصورتهايجداگانهومستقلتعریفکرد.ازدیدعلم
اقتصاد،قریهیاروستارابهعنوانیکواحدتوليديميتوانازبابشناخت
سازمانتوليدکشاورزيکميتوکيفيتمنابعبالفعلوبالقوه،نحوهتهيه
وکاربردعوامل،نهادهاوابزارتوليد،نحوهتوزیعومصرفمحصوالتو
درآمدهاوسایرفرصتهايشغلیومنابعدرآمدواعتباراتوپساندازها
وغيرهموردتوجهقراردادوتعریفکرد.ازدیدجامعهشناسي،روستا

فصل اول: 
تعريف روستا و طبقه بندی منظر آن
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و جمعيت ترکيب و ساخت و ارتباطات و مناسبات مبناي بر ميتواند
ارزشهاي و اعتقادي شغلي، گروههاي و خانوادهها اجتماعي، طبقات
اجتماعيتعریفوتوصيفشود.ازطرفیروستاميتواندبهعنوانبستري
طبيعي،ازنظرجغرافيایيبرمبنايمشخصاتمحلوقوع،وضعيتطبيعي
واقليميومنابعطبيعيتجدیدشوندهآن،روابطانسانومحيططبيعي
وپراکندگيپدیدههايانسانيدرقلمرومحيطروستایيتعریفگرددو
تضاد و هماهنگي و برجامعه فرهنگحاکم دیدگاه از میتوان باالخره
نسبيآنباخردهفرهنگهايرایجدریکجماعتروستایيدریکمقر

واحد،بهتعریفروستاپرداخت.
درزمينهتعریفروستا،دیدگاههايمتفاوتيوجودداشتهکهدرذیلبه

ذکرچنديازآنهاپرداختهشدهاست:

1-2-تعاريف روستا 
تعاریفمتعددوگاهمتفاوتیدرموردروستاارائهشدهاست،هرکدام
ازاینتعاریفمتفاوتجنبههاییمتفاوتازیکپدیدهرادرنظرمیگيرد

ولذااینتعاریفمیتوانندتكميلکنندهیکدیگرباشند:
الف-روستاعبارتاستازمجموعهايمسكونيبرايیکجامعهکوچک
ازروستایيانکهمعموالًبهعنوانیکواحدکشاورزيمتكیبهخود

بایکنظاماقتصاديکموبيشبستهمحسوبمیشود.
تقسيماتکشوري واحد ازکوچکترین است عبارت ده یا روستا ب-
درقلمروجغرافيایيوسيعکشورویابهعبارتدیگر،کوچکترین
شخصيت واجد که کشور در انساني حيات و تجمع محل واحد

سياسيوموجودیتاداريدرتقسيماتکشوريباشد.
ج-روستازیستگاهجماعتيازمردمدریکعرصهطبيعيبرايکشاورزياست.
د-روستازیستگاهجماعتيازمردمدرخارجازمحدودهشهرهااست
کهبامشخصاتجمعيتيمعينوبهعنوانجامعهايمستقلوداراي
هویتهايخاصفرهنگي،تاریخي،امنيتي،جغرافيایيواقتصادي،با
اتكايبرنظامرهبريومدیریتمحلي،عرصهفعاليتهايکشاورزي

است)شهبازی،اسماعيل،۱۳7۳(.
درمجموعمیتوانویژگيهايیکروستاراشاملمواردزیردانست:

-روستادارايمشخصاتجمعيتيویژهخوداست.

-روستایکجامعهمستقلاست.
-روستادارايهویتفرهنگياست.
-روستادارايهویتتاریخياست.

-روستایکزیستـبوماست.
-روستادارايهویتجغرافيایياست.

اقتصاد به وابسته عمدتًا و است اقتصادي حيات داراي روستا -
کشاورزياست.

-روستاداراينظامرهبريمحليناظربرمدیریتامورمربوطبهخوداست.
تاریخيخاصروستایيخود نقلرویدادهاي براي اغلب روستایيان
نسبتبهاعضايجوامعشهري،ارزشبيشتريقائلهستندواینتاحدودي
ازتمایزاتجوامعروستایيدرمقایسهباجوامعشهريدرارتباطباوسعت
آگاهيوعالقهبهنقلدقيقآثاروسوابقتاریخيخاصموطنخویشاست.
بهعبارتسادهتر،روستایيانبااستفادهازاطالعاتيکهسينهبهسينهبه
آنهارسيده،ازگذشتهروستایيخویشبهخوبياطالعدارندوهموارهبا

ایناطالعاتمأنوسهستند.
ازمجموعتعاریفروستاميتوانمنظرخاصيرابرايروستامتصور
شدکهباشهرمتفاوتاست.ویژگيهايمنظريکهبراساساینتعاریف

ميتواندرنظرگرفت،عبارتانداز:
بربسترطبيعيوحضورویژگيطبيعتدر استقرارروستا -موقعيت

روستاواضحاست.
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-حدودومرزروستاقابلرؤیتومشخصاست.
-هویتفرهنگيـتاریخيروستاميتواندتوسطعناصرموجوددرآن

دیدهشود.

-حياتاقتصاديروستاونحوهمعيشتروستایيانقابلدریافتوشهوداست.

منظر  ويژگي هاي  و  نوع  مبناي  بر  روستاها  طبقه بندي   -3-1
كالبدي

صورت متفاوتی روشهاي با ميتواند ایران روستاهاي طبقهبندي
پذیرد.طبقهبنديبراساسميزانفشردگيابنيهدرکناریكدیگر)تراکمابنيه
درواحدسطح(،استقرارروستاهادرپهنههاياقليمي،تاثيرپذیریازشهرو
درنهایتارزشهایکيفیمنظرروستاازجملهاینروشهااست.ایننوع
دستهبنديدرکشورانگلستاننيزمبنايمطالعاتکالبديروستاميباشد.
دراینبخشدستهبنديروستاهادرمطالعاتناحيهاسكسانگلستانبه

عنواننمونهموردتوجهقرارميگيرد.

1-3-1- طبقه بندي روستاها از نظر ميزان فشردگی بافت
انجام مختلف گونههاي به کالبد و شكل نظر از روستاها طبقهبندي
امابهطورکلي باآنبرخوردشدهاست، شدهوبادیدگاههايمتفاوتي
بهدوگروهعمدهسكونتگاههاي ازلحاظشكل سكونتگاههايروستایي
اقليمي، شرایط است. تقسيمبنديشده متمرکز وسكونتگاههاي پراکنده
ویژگيهايبسترزمين)بسترمسطحویاشيبدار(،دسترسيبهمنابعآب،
عواملفرهنگيوعاملدفاعازمهمترینعواملشكلدهندةبافتمتمرکزو
یاپراکندةروستایيميباشد.عالوهبرایندوگروهعمده،گروهدیگرينيز
وجودداردکهحدميانيایندوگونهبودهوميتوانآنرا“گونهانتقالي”ناميد.

نخلستانها، و باغات مزارع، از گوشهاي در که مساکني از ایران در
بهطوربههمفشردهومتمرکزبه یادراطرافمسجد،چاه،قناتو… 
وجودآمدهاند،اشكالمختلفسكونتگاههاپدیدآمدهاست.اینیكياز
که است ذکر به ميباشد.الزم ایران مناطقروستایي خصوصياتعمده
سكونتگاههايپراکندهنسبتبهروستاهايمتمرکزازنظرتعدادوهمچنين
ازنظرسطحگستردگيبسيارمحدودبودهوروستاهايمتمرکزگونهغالب

روستاهايایرانراتشكيلميدهد.

الف- بافت متمركز روستايی
بههم و متمرکز بهطور ابنيه دارند، متمرکز بافت درروستاهاییکه
چسبيدهتودهایمنسجمراشكلدادهاند.ابنيهبههمچسبيدهاندودربعضی
ازروستاهادراطرافعناصرمصنوعمانندمسجدواماکنعمومیودر
اطرافیکفضایبازشكلمیگيرند.ایننوعروستاهادرمقایسهبادیگر
سكونتگاههايروستایيچهازنظرتعدادوچهازنظرگستردگيدرسطح
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ایرانازاهميتویژهايبرخوردارميباشد.دالیلشكلگيريروستاهايبا
بافتمتمرکزعبارتانداز:

• نقش آب در تمركز بافت روستايی	
واژهآبادیمترادفدهیاروستااست.آبادیبهمعنیتجمعبرگردآب
است.کمبودآبدرایرانسببشدهاستتاعلتبهوجودآمدنبسياری
ازروستاهایایرانوابستهبهآباست.دراینشرایطوباتوجهبهاینکه
منابعآبهايزیرزمينيورودهايدائميدرنقاطمشخصومحدوديقرار
گرفتهاند،ساکنيناینمناطقاینمراکزراجهتسكونتانتخابکردهو
بدینگونهتجمعانسانهاباعثپيداشدنروستاهایيبامنظرمتمرکزشدهاست.
اهميتنقشيکهآبدربهوجودآوردنایننوعروستاهاایفاميکند
درهرمنطقهاينسبتبهمنطقهدیگرفرقميکند.بدینصورتکهدر
مناطقيکهدارايآبوهوايخشکوکویريبودهوازمقداربارندگي
باعث توأمًا آشاميدني و زراعي آب کمبود برخوردارند، کمتري ساليانه
تجمعسكونتگاههايروستایيدراطرافمنابعآبهايزیرزمينيميشود.
درحاليکهدربعضيازمناطقشمالشرق،شمالغربوغربایرانبه
علتبارندگينسبتًافراونترنسبتبهمناطقخشکوکویرينقشآب
درتجمعسكونتگاههاکميتعدیلميیابد.مخصوصًادرمناطقيکهزراعت
دیمنظامکشتراتشكيلميدهد،عاملاصلي،آبآشاميدنيونهآب
زراعياستکهدربهوجودآوردنروستاهايمتمرکزمؤثرواقعميشود.

• نقش شكل زمين در تمركز بافت روستايی	
شكلگيري در مؤثري نقش توپوگرافيک شرایط آب، عامل از بعد
و کوهستاني مناطق در ميکند. ایفا متمرکز بهصورت ایران روستاهاي
ناهمواردرمجاورتزمينهايقابلکشتنحوهاستقرارروستاهايکوچک
وبزرگبهصورتمجتمعومتمرکزاست.درحاليکهدرنقاطکوهستاني
عللمختلفيازجملهمحدودبودنزمينهايقابلکشت،پراکندگيآنها،
پراکنده سكونتگاههاي پيدایش براي را زمينه  … و ارتباطي مشكالت
بيشترازروستاهايمتمرکزآمادهکردهاست.بااینحالمهمترینعواملي
کهباعثشدهدرمناطقکوهستانیروستاهابهحالتمجتمعرشدکنند

عبارتانداز:

-ضرورتدفاعدرمقابلمهاجمين.
-وجودمنابعآببهخصوصآبآشاميدنيدرنقاطمشخص.
-استفادهمفيدازخاكهايمحدودومساعدبرايکشاورزي.

کالبدیفوق کنارمهمترینعوامل اینگونهروستاییدر پيدایش در
این رأس در دارند. موثري نقش نيز انساني عوامل توپوگرافي( و )آب
عواملبهخصوصدرمناطقيکهدارايآبوهواينيمهخشکميباشند
)قسمتهایيازشمالشرق،شمالغربوغربایران(ميتوانازتقسيم
خاكهايزراعيموجودبهطورمساويبينکشاورزانباتوجهبهدرجة

عملكردخاكها)خوب،متوسط،کمحاصل(وسيستمهايکشت)آبيو
دیم(نامبرد.ایننوعتقسيمبنديباعثميشودکشاورزانبرايکنترلهرچه
بهترزمينهايخود،کهازساليبهسالدیگرتغييرپيداميکند،درنقطهاي
ميشود. متمرکز روستاهاي گونه پيدایش تجمعسبب این و شوند جمع

تراكم روستا ناشی از توپوگرافی 

      زمين )ماسوله(

اسالم قلعه مشهد: استقرار روستا در دامنه تپه به منظور به دست آوردن امنيت
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• نقش عامل دفاع در تمركز بافت روستايی	
عاملضرورتدفاعوامنيتیكيدیگرازعواملمهمياستکهدر
شكلگيريروستاهابهشكلمتمرکزومتراکممؤثربودهاست.درطول
تاریخساکناناینمرزوبومبرايمقابلهوجلوگيريازخطرهاياحتمالي
وحفظجانومالخوددرمقابلمتجاوزانوآفاتطبيعي)ازآنجمله
نمودهوزندگيدستهجمعي بنا مناسبي رادرجاي سيل(مساکنخود
ایران نقاط اغلب در که بهطوري دادهاند. ترجيح انفرادي زندگي به را
بهدليلضرورتدفاعوامنيت،روستاهادررويتپهودامنهکوهویادر
جلگههادردرونقلعهواقعشدهاند.البتهالزمبهذکراستکهامروزهبااز
ميانرفتنعاملضرورتدفاعوامنيتدیگررغبتيبهساختنروستاهاي

قلعهايمشاهدهنميشود.

• نقش باليای طبيعی در تمركز بافت روستايی	
بافت ازمناطقبالیايطبيعينقشبسيارمهميدرتمرکز دربعضي

روستاهادارند.ازجملهميتوانبهچندنمونهاشارهنمود.
دردهكدةکلورخلخالتمرکزخانةروستانشينتاحدودزیادينتيجه
سيالبهايبنيانکناست.دهكدهکندرودنزدیکرحمتآباد)بستانآباد
زمين، کمي بر عالوه و است رودخانه شاخة دو بين محصور تبریز( ـ
ضرورتدفاعدربرابرطغيانهايرودخانه،خانههايروستایيراهرچه
آنجامحدود در و متمرکز رود دوشاخة بين تپههايمحصور بر بيشتر

ساختهاست)زرگر،اکبر۱۳78(.
به بنا طبيعي بالیاي از آسيبدیده روستاهاي بازسازي فرآیند در
ضرورتهایمتعددیچوناقتصادزمين،اجرایمتمرکزساختبناهای
جدیدبهصورتمتمرکزشكلگرفتهاند.روستايآببرزنجانوخيارج
دراستانقزویننيزپساززلزلهبوئينزهراوروستاياصفهکدرطبس

براساسطرحهايبازسازيدرنقطهايمتمرکزبناشدهاند.

• نقش عوامل فرهنگی در تمركز بافت روستايی	
دین، همچون عواملي شد، اشاره آنها به که انساني عوامل بر عالوه
فرهنگ)عرفوعادت،سيستمپدرساالري(نيزدرپيدایشگونهروستاهاي
متمرکزازاهميتبهسزایيبرخوردارميباشندضمنًادرشكلگيريروستا

بهصورتمتمرکزممكناستیکویاچندعاملازعواملفوقالذکربه
طورهمزمانمؤثرواقعشوند.

ب- بافت پراكنده روستايی
روستاهايبافتپراکندهچهازلحاظتعدادوچهازلحاظگستردگي
درسطحکشوردرمقایسهباروستاهايبافتمتمرکزازاهميتکمتري
آنها رأس در و ایران غربي جنوب و جنوب قسمتهاي برخورداراند.
خود به را سكونتگاهها نوع این از سهم بيشترین خزر دریاي سواحل

اختصاصدادهاند.
سواحلدریايخزرازنظربارندگي،رطوبت،پوششگياهيوموقعيت
طبيعينسبتبهسایرمناطقایرانازویژگيخاصبرخورداراند.وجود
اینچنينویژگيهایيبهخصوصدرمناطقجلگهاياستانگيالنواستان
مازندرانموجبگردیدهکهسكونتگاههايروستایيدراطرافشاليزارها

بهصورتپراکندهشكلگيرند.
و جلگهاي آباديهاي در بهخصوص ایران جنوبي قسمتهاي در
نخلستان، دروسط یا و گوشه در عمومًا نوعسكونتگاهها این ساحلي،
باغاتميوهومزارعقرارگرفتهاند.رایجبودنکشتآبيوبهخصوص
تداومآندرتمامطولسالازعواملاصليپيدایشایننوعسكونتگاهها
بهتر برايرسيدگيهرچه مجبورند اینشرایطکشاورزان در ميباشد.
وبيشتربهکشتوکار،تمامطولسالرادرخانههایيبگذرانندکهدر
گوشهايازاینمزارعوباغاتساختهاند.ذکراینموضوعنيزضروري
استکهتعدادمسكندراینسكونتگاههانسبتبهکوچكيویابزرگي

منطقهکشاورزيمتفاوتاست.
سكونتگاههايپراکندهرادراغلباستانهاوبهخصوصدراستانهاي
واقعدرجنوبغربيایرانودرمناطقيکهدامداريکوچنشينيازاهميت
بيشتريبرخورداراست،نيزميتوانمشاهدهکرد.دراینمناطقخانهها
البتهدرجة قرارميگيرند. مراتعوچراگاهها ميان پراکندهدر بهصورت
منطقه به منطقهاي از بهعواملمختلفجغرافيایي نسبت پراکندگي این
در بهخصوص و زاگرس کوههاي در که بهطوري ميکند. فرق دیگر
اراضي، حد از بيش بودن ناهموار علت به جنوبشرقي قسمتهاي
سكونتگاههاازپراکندگيبيشتريبرخوردارميباشندودرمقابلدرمناطق
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مختلفآذربایجانبهعلتوجودمراتعوچراگاههايوسيعویكپارچهاین
شكلسكونتنسبتبهکوههايزاگرسشكلمتمرکزتريازخودنشان
ميدهند.اینپراکندهنشينيعالوهبرمراتعدربعضيازدهاتمعمولينيز
رایجميباشد.درغالبمناطقيکهطوایفخانههاییبرپاکردهاندسيماي
دهاتازپراکندگيچندپارچهخانههايگليوسنگيکهدرفواصل۳00

مترتایککيلومتربناشدهاندحكایتازنوعيفشارواجبارميکند.
درمناطقجنوبشرقيوبهخصوصدرمناطقواقعدرحاشيهکویرها
نيزميتوانشاهدسكونتگاههايپراکندهبود.دراینمناطقبهعلتکمبود
آبومحدودبودنزمينهايحاصلخيزکشاورزيیکویاچندخانوار،
کهازطریقدامداري)شتروگوسفند(امرارمعاشميکنند،دورهمجمع
مناطقي در البته ميشوند. سكونتگاهها نوع این پيدایش موجب و شده
فعاليت کشاورزي است، فراوان نسبتًا حاصلخيز زمينهاي در آب که
عمدهاینخانوادههاراتشكيلدادهودامداريدردرجةدوماهميتقرار
اینگونهسكونتگاههاآبنقش ميگيرد.بهطوريکهمشخصاستدر
تعيينکنندهايدارد.باخشکشدنوازميانرفتنمنبعآبدراینمناطق،
خانوادههايساکنمجبوربهتركسكونتگاههايخودشدهوباپيدایش

دوبارهآب،چندخانوار،مجدداًدرآنجاسكونتميکنند.
با ارتباطمستقيم آنها پيدایش پراکندهکه ازسكونتگاههاي نوعدیگر
فعاليتهاياقتصاديساکنانآنهادارددراستانهايواقعدرشمالغربي
این در ميشود. مشاهده آذربایجانغربي و آذربایجانشرقي یعني ایران
روستاهادرمناطقيکهباغداريازاهميتویژهايبرخورداراست)تبریز،
مراغه،اروميهوسلماس(سكونتگاههااغلبدروسطویادرگوشهاياز

باغاتقرارگرفتهاند.
ازتكنيکهايجدیدکشاورزيو همچنيندرسالهاياخيراستفاده
بهخصوصتكنيکهاينوینآبيارينقشمهميدرپيدایشسكونتگاههایي
باچشماندازپراکندهدرنقاطمختلفایرانایفاکردهاست.بهعنوانمثال
در بهخصوص تهران اطراف و خلخال “فيروزآباد” اراك، “سربند” در
روستاهايدرةجاجرود،لواسانواوشاننمودعينياینوضعبهچشم

ميخورد.

• روستاهای با گونه انتقالي	
عالوهبردوگروهعمدهسكونتدرروستاها،اشكالدیگريازسكونت
نيزوجودداردکهدراینجاتحتعنوانگونههايانتقاليسكونت)مزرعه

مستقلومزرعهتابع(موردبررسيقرارميگيرند.

- مزرعة مستقل
مزرعةمستقلیكيازاشكالگونهانتقاليسكونتبودهکهدرمقایسه
باروستاازوسعتکميبرخوردارميباشندوچنانکهازنامشپيدااست
مستقلازروستابودهوهيچارتباطيازلحاظاداريباروستاهايدیگر

ندارد.
بهخصوص و باشرایطجغرافيایي نزدیكي ارتباط مزارع این تشكيل
عميق درههاي دیگر،وجود عبارت به دارد، منطقه ناهمواريهاي وضع
وسلسلهکوههاباعثتجدیدخاكهايزراعيگردیدهوموجبپيدایش

چنينسكونتگاههایيدراینمناطقميشود.
مزارعمستقلاغلبازتجمعیکویاچندخانوار)کهمعموالًبهعلت
ميباشند( موقت سكونتگاه بهصورت زراعي زمينهاي بودن محدود
تشكيلیافتهودرمواقعيازلحاظابعادوتعدادجمعيتبهقدريگسترش

یافتهاندکهخودرابهمرزیکروستايواقعيرساندهاند.
فعاليتهاي مراکز مهمترین متمرکز روستاهاي از بعد مستقل مزارع
زراعيوداميایرانراتشكيلميدهند.اینمزارعممكناستبهمرورزمان
باافزایشفعاليتاقتصاديودرارتباطباآن،باافزایشجمعيتساکنبه
صورتروستاهايمتمرکزتغييرشكلدهندوالبتهامكاناینکهاینمزارعبا
بهصورت و دامداري به زراعت از خود اقتصادي فعاليت تغيير
سكونتگاههايپراکندهدرآیند،نيزوجوددارد.بهطورکليمنظراینمزارع
شاملقرارگيريخانهها،طویلهها،انبارهاودیگرضمائمبهطورمتمرکز
در بهخصوص مناطق، از بسياري در ميباشد. مزارع از معيني نقطة در
مناطقمرکزيایران،اطرافمسكنوضمائمآنبادیوارمحصورمیشود
وایندیوارهادرمناطقکویريبهعللمختلف)ضرورتدفاع،مقابلهبا

طوفانهايشنو…(حالتقلعهايبهخودگرفتهاست.
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که یافت را بسياری روستاهاي ميتوان البرز جنوبي دامنههاي در
بهصورتمزارعمستقلوجودداشتهولزومًادرتمامسالفعالنيستند،
ایننوعمزارعدربخششهميرزاد،شهرستانسمنانمشاهدهمیشود.از
ویژگیهایاینمزارعشرایطمساعدزیستیوتوليدمحصوالتکشاورزی

دربخشیازسالاست.

- مزرعة تابع
مزرعهتابعسكونتگاهياستکهازنظراداريمستقلومختارنيستو
بهروستايمعينيوابستهاست.فعاليتعمدهاینمزارعمانندمزارعمستقل
زراعتودامدارياست.مزارعتابعنسبتبهمدتاقامتبهدوصورت
دائميوموقتدیدهميشوند.مزارعکوچکونزدیکبهروستاياصلي
اغلببهصورتموقتبودهوبهطورکليروستایيانیکهدراینمزارعبه
فعاليتمشغولانددرروستاهایيکهبهآنهاوابستههستند،زندگيميکنند.
صاحباناینمزارعباشروعفصلکشتبهمزارعآمدهودرخانههایيکه

درگوشهايازمزارعبنانمودهاند،اسكانميیابند.
مزارعدایميازنظروسعت،بزرگبودهومعموالًدرنقطهايدوراز
روستاياصليقرارگرفتهاند.افراديکهبهطوردائمدراینمزارعزندگي
ميکنند،خانهها،طویلههاودیگرضمائمآنرادرنقطةمعينيازمزرعهوبه

صورتمتمرکزاحداثمينمایند.

1-3-2- طبقه بندی روستاها از نظر استقرار در پهنه های اقليمی
اقليمنيزعاملمهميدرشكلگيريروستاهايایرانميباشد.توجهبه
سيمايروستاهايایراندرمناطقاقليميچهارگانه،بيانگرتأثيرهریکاز
ایناقليمهابرشكلگيريروستاهاوترکيبمعماريومنظرآنهاميباشد.
تقسيماتچهارگانهاقليمایرانبرمبنايتقسيمبنديکوینعبارتانداز:

الف-اقليممعتدلومربوط)سواحلجنوبيدریايخزر(
ب-اقليمسرد)کوهستانيغربي(

ج-اقليمگرموخشک)فالتغربي(
د-اقليمگرمومرطوب)سواحلجنوبي(

تصاویرمقابلنقشهحدودتقسيماتاقليميزمستانيوتابستانيایران
رانشانميدهند.

تقسيمات اقليمي تابستاني

تقسيمات اقليمي زمستاني كسمايي، 89:1384
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درجدولزیراصولوویژگيهايکليمعماريبوميمناطقاقليميچهارگانة
ایرانارائهشدهاست.)کسمایی،69:۱۳6۳(ایناصولبهعنوانمبنايارائه
راهكارهاوتوصيههايساماندهيوکنترلسيمايروستاهاقرارگرفتهاست.

1-3-3- طبقه بندي روستاها از نظر تأثير شهرها بر دگرگوني منظر 
روستاها

روستا محيط شدن شهري پدیده به باید روستایي منظر بررسي در
بر روستایي مناظر شدن شهري ميزان و نحوه داشت. ویژه توجهي
بر شهرها تأثير به پرداختن از قبل است. مؤثر روستاها این طبقهبندي
پرداخته نظري دیدگاه از منظر تحول پدیده به روستاها منظر دگرگوني
و ميباشد منظر تحول خود واقع در روستا منظر شهريشدن ميشود.
تحولیعنيازحالتي)روستایي(بهحالتيدیگر)شهري(درآمدناست.
شهروروستااصوالًبایكدیگرتفاوتهاياساسيدارند.اینتفاوتهافقط
بهتعدادجمعيتودرنتيجهتراکمونوعساختمانهاخالصهنميشود،
بلكهتفاوتهادرالگويرفتاري،نحوهزندگي،تقویمفعاليتروزانه،تنوع

.)paddison,200۱(فرهنگيوتنوعفعاليتهانيزدیدهميشود



نمونه اي از شهري شدن سيماي روستا، نمونه موردي روستاي خرقان - شاهرود

تقسيمات اقليمی و تأثير آن بر كالبد مصنوع )كسمايی 1363؛ 69(
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شهري شدن منظر روستا بر اثر احداث معبر بسيار عريض )اصفهك -  طبس(

ازنظر"آنتروپ"،شهريشدنفرآیندپيچيدهاياستکهنحوهزیست
آن متعاقب و زیستشهري نحوه ميدهد. تغيير بهشهري را روستایي
منظرشهرينيزبهسرعتبهروستاهايدورونزدیکشهرهانفوذميکند
وفاصلهميانشهروروستاحداقلبهلحاظشكليکمميشود.الگوهاي
دگرگونيمنظرروستاازنظرماركآنتروپ)Antrop,2004(دراروپا

بردونوعصورتميپذیرد:

الف- محيط روستايي در سايه شهرهاي بزرگ
الگويتوسعهشهرهايبزرگبراساسگسترشستارهايشكلميگيرد.
توسعهشهرهامعموالًدرطولراههاصورتميپذیردودرطولراهمراکز
موردنيازساختهميشوند.بينشاخههايتوسعهستارهايشهرهابخشهاي
روستایيدورافتادهبهشكلروستایيباقيميمانندوليمحيطهايروستایي
سرراهيبهطورمستقيموباشدتبيشتريدرمعرضشهريشدنقرار
ـ زمان در انفجارشهري“۱، ” انتروپ مارك نظر از پدیده این ميگيرند.
این دارند، قرار نزدیكيهم ناميدهميشود.درحالتيکهشهرهادر فضا
روستایي محيط ویژگيهاي حضور براي مكاني دیگر شهري انفجار
انفجارشهري تأثير بازروستاهاتحت ابتدازمينهاي باقينميگذارد.در
وهم مقياسساختمانها لحاظ به اشغالميشوندوسپسروستاهاهم
آرام ماهيت و ميشوند حقير شهري مقياس مقابل در کالنشان منظر
خودراازدستميدهند.چنينروستاهایياصطالحًادر”سایهشهرها“2

1- Urban Expalosion
2-Urban Shadow

قرارميگيرند.الزمبهتوضيحاستکهبعضيازروستاهاکهدرسایهشهرها
پذیراي باشند، خاصي کالبدي ویژگيهاي داراي چنانچه ميگيرند قرار
شهريهایيخواهندشدکهجهتارضاءحسبازگشتبهطبيعتوتجربة
پاسخدادنبهحسدلتنگيگذشتهکالبدياز یا مجدد»محيطروستایي«
دستداده،برايگردشگريبهاینمناطقمراجعهميکنند.دراکثرشهرهاي
بزرگایرانروستاهایيوجوددارندکهپذیرايخيلعظيمجمعيتشهري
هستندکهبرايگردشوهواخوريبهآنجامراجعهميکنند.روستاهاي
اطرافشهرهایمشهد،شمالتهران،اصفهانوتبریزازایننوعروستاها
هستند.الزمبهتوضيحاستکهاینروستاهااکثراًدردرازمدتبهدليل
افزایشقيمتزمينعملكردکشاورزيـباغداريخودرابهنفعفعاليت
گردشگريوویالسازيازدستميدهند.دراینمرحلهروستاویژگيهاي
بصريومنظردهاتيخودراکهشهريهابهدنبالآنبودهاندازدستميدهد.
دربروکسلنيزاینپدیدهمشاهدهشدهاست.درنزدیکاینشهرروستاها
تغييرماهيتدادهاند، هنوزدارايمنظرروستایيهستندوليدرمحتوي
بهنحويکهخانههايروستایي،انبارهاودرموارديآسيابهابهرستوران
تأسيسات از نيز انگلستان در .)Antrop,2004( شدهاند تبدیل هتل و
مزارعدرروستاهادرمواقعيازسالجهتپذیرایيازشهريهااستفاده
ميشود،شهریهایيکهمتمایلهستندتجربةزندگيدرروستاراکسب
کنندوبهکودکانخودنيزآنرابياموزند.اصطالحگردشگريروستایي
درانگلستانبهچنيننوعگردشگرياشارهدارد.نگارندهنيزدرشهرستان
نمودهاست.عرضه نوعمزارعراتجربه این انگلستان یورکشایرجنوبی
اینتجربهبهشغليپردرآمدبرايشرکتهايمسافرتيتبدیلشدهاست.
درشرایط ميتواند منظرروستا« »پایدار نمودحفظ استنتاج ميتوان لذا
فرهنگيایرانمحلدرآمديبرايبرخيازروستاهاباشد.اینپدیدهدر

روستايماسولهدراستانگيالنبهخوبيقابلمشاهدهاست.

ب- روستاهاي شهري شده
اثرتوسعهایجادخطوطحملونقلسریعدر بسياريازروستاهابر
در لذا ميگيرند، قرار اطراف شهرهاي شهروندان روزانه آسان دسترس
اینشرایطبخشيازشهروندانبهدالیلگوناگونيازجملهقيمتمسكن
پيدا را روستاها آن در زندگي به تمایل روستا مناسب و باز محيط یا و
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نيز فروشگاهها مانند نياز مورد تأسيسات اینجمعيت، دنبال به ميکنند.
روستا به آورده روي اکثرجمعيتشهري روستاساختهخواهدشد. در
این در ميبرند. بهره خوابگاهي نقطه عنوان به سكونتگاهها این از
بهشكلحومهنشينيدرميآید. ازحالت»روستایي« منظرروستا شرایط
سكونت فرآیند در اروپایي کشورهاي در که است توضيح به الزم
حساسيتهاي به توجه با شهرها، اطراف روستاهاي در شهريها
روستا منظر آنها، اجراي و مقررات و تدوینضوابط و روستاها ساکنين
بهصورتاوليهباقيماندهاست،وليدرشرایطایرانمعموالًتغييرشكل
روستاهابهصورتمنظريازحاشيهنشينينامطلوبشهرياتفاقميافتد.
احداثخطمترويتهرانـکرجوتوسعهآنبهطرفغربکرجبسياري
ازروستاهاياینناحيهراباسرعتبسيارزیاددچارایندگرگونيکردهویا
چالوس(رونددگرگوني خواهدکرد.همچنيناحداثاتوبانشمال)تهرانـ
روستاهايحاشيهدریايخزرراتسریعخواهدنمود.الزمبهتوضيحاست،
منظر ميتواند منظر دگرگوني آن، بسترجغرافيایي و روستا نوع به بسته
فقرزدةحاشيهشهريراتداعيکندویامنظريناآشنامتعلقبهطبقاتباالي
اقتصادياجتماعراتداعينماید.درهردوصورتروستامنظر»دهاتي«
عنوان به روستا منظر چنانچه است بدیهي داد. ازدستخواهد را خود
ارزشتلقيشودبایدبهاینتحوالتمنظرروستایيتوجهویژهايداشت.

ج- شهري شدن روستاهاي دور افتاده
نيزتأثيرگذار افتاده دسترسيخوب،آسانوارزانبرروستاهايدور
داراي گردشگري جذب لحاظ به که دورافتادهاي روستاهاي است.
ویژگيهايمطلوبباشندویازمينهايوسيعارزانجهتتوسعهصنایع،
امكاناتگردشگري)رستورانویاهتل(داشتهباشندودرروستاهایيکه
حالت بهسرعت باشند، شده واقع مطلوب کيفيت با جادههایی راه سر
بهسرعت منظرشهري بهخودميگيرند.ویژگيهايجمعيتيو شهري
برویژگيهايمنظرروستایيغلبهميیابدوتأثيراتفرهنگينيزبرنحوه

زیستمردمتأثيرگذارخواهدبود.
چنين را شهري به روستایي پهنههاي تبدیل تحول ميتوان اروپا در

مدلسازينمود:

-توسعهشهرهابهطرفحومهها

-تبدیلتوسعهفشردهبهتوسعهشعاعي

-انفجارسطحشهر
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-توسعههاينقطهايبهصورتدانههايتسبيح

-شكلگيرياقماريدراطرافشهرها
-توسعهقمرها

بدیهياستاینمدلتوسعهشهرهاروستاهايبافاصلهنزدیکرازودتر
وروستاهايدورافتادهرادرپهنهسرزميندیرترتحتتأثيرخودقرارميدهد
ارائهشده بعدکهتوسطیکهنرمند نوارگرافيكي )آنتروپ،2004(.در
استروندشهریشدنیکمنظرروستاییوحذفتدریجیفعاليتهاي

تحوالت منظر روستا بر اثر ورود تكنولوژی و توسعه اجتماعيدرفضايروستارادرطیزماننشانمیدهد.

)جزوه كالس مبانی نظری طراحی شهری  1978 دانشگاه واشنگتن شهر سياتل(



منظر روستاهای ايران12

د- طبقه بندي روستاها از نظر ارزشهای كيفی سيمای روستا
ارزیابي سطوح از یكي بصري ارزش معيار که است توضيح به الزم
ميباشد.بهعبارتياینطبقهبنديازصافيارزیابيکارشناسانعبورکردهاست.
درایرانروستاهایدارایبافتباارزشتوسطبنيادمسكنشناساییوبرای
آنهاطرحهایویژهایتهيهمیشود.درواقعروستاهایبابافتباارزشدارای
منظرمطلوبیمیباشندکهتوسطکارشناسانشناساییشدهاندومیتوانندبه
عنواننقاطیمطرحباشندکهگردشگریروستاییراتوسعهدهند.نمودارزیر

طبقهبنديروستاهاراارائهمیدهد.

1-4-  طبقه بندی روستاهای ناحيه اسكس - انگلستان
در سنتي، طور به معتقدند اسكس طراحي راهنماي تدوینکنندگان
منطقهاسكس،سهنوعکليسازماندهيفضاوساختمانهاوجودداردو
نوعدیگرينيزشكلگرفتهاستکهمنشاءبسياريازنابسامانيهايفضایي
است)Essex planner officer Association,۱997(.بهنوعيسه
نوعبافتروستایيراتشخيصدادهاند.ایننگرشميتوانددرروستاهاي

ایراننيزصادقباشد.

• نظم روستايي	
درایننظمفضایي،منظرطبيعيساختمانهارادربرميگيرد.بهعبارتي
محيططبيعيساختمانهارااحاطهکردهاند.دراینحالتبناهابهصورت

یکشيئيدرپهنهفضاقرارگرفتهاند.

• نظم شهري	
درایننظمفضایي،ساختمانهافضارادربرگرفتهاند.دراینحالت
خيابانها،ميادین،کوچههاوحياطهاشكلميگيرند.دراینحالتفضا

توسطبدنههايمنسجمشكلگرفتهاست.

طبقهبنديروستا

فشردگيبافتميزان

روستاهايبابافت
فشرده

روستاهايبابافت
پراکنده

سایهشهرهاي
بزرگ

روستاهايروستاهايبزرگ
شهرينشده

ارزش
زیاد

ارزش
متوسط

ارزش
کم

ارزشکيفيسيمايروستاازشهرتأثيرپذیرياستقراردرپهنههاياقليمي
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موقعيتروستاییطرحبلواریحومهنامطلوب دهات

موقعيتشهریمقياسشهری • حومه هاي نامطلوب	
دراینطبقهبنديتعدادواحدهايساختمانيزیاداستومنظرطبيعي
بهنحوي ازطرفدیگرساختمانها ابنيهرااحاطهکندو این نميتواند
ساماندهيشدهاندکهدرنتيجهبافتتعریفشدهايمانندبافتنظامشهري
ایجادميشود.لذادراینشرایطمنظرسكونتگاهيتعریفشدهنيستو

احساسخوانایيبافتومنظرایجادنميگردد.
ایرانتوسعههايجدید)تفكيکزمينوواگذاريهاي درروستاهاي

وسيع(چنينبافتهایيراشكلدادهاست.

ازنظرتدوینکنندگانراهنمايطراحياسكسشكلهایميانهاينيز
وجودداردکهدرحدفاصلمياننظامروستایيونظامشهريقرارگرفته
است.تصویرزیراینطبقهبنديهارابهصورتسادهشدهنشانميدهد.
اینشكلهاعبارتانداز:موقعيتروستایي۱،دهات2،طرحبلواري۳،حومه

نامطلوب4،موقعيتشهري۵ومقياسشهر6.

1 -Rural Situation
2-Arcadia
3-Boulevard Planning
4-Unsatisfactory
5-Urban Situation 
6-City Scale

طبيعت توسط خانهها روستایي موقعيت در شد ذکر که همانگونه
است بيشتر ساختماني واحد تعداد دهات حالت در است. شده احاطه
وليهنوزطبيعتاحاطهدارد.درطرحبلواريدرختاندراحاطهفضاي
مسكوني واحدهاي تراکم ميتواند حالت این در مؤثرند، شهري باز
حومه حالت در است. سبز روستا منظر و سيما هنوز ولي باشد باال
لذا است. زیاد مسكوني( )عمدتًا ساختماني واحدهاي تعداد نامطلوب
ساختمانها دیگر طرف از و ندارد احاطه ساختمانها بر طبيعت دیگر
شكل را شدهاي تعریف فضاهاي که نشدهاند داده سامان نحوي به نيز
موقعيت نميشود. ایجاد مطلوبوخوانایي منظر اینحالت در بدهند.
شهريحالتياستکهساختمانهادارايارتباطمشخصبودهوتودهو
فضا،درجهتشكلگيريفضاهايبازتعریفشده،ساماندادهشدهاند.
شكلدادن جهت در ابنيه که است سنتي بافتهاي شبيه حالت این
بهفضاهايبازشكلگرفتهاندولیدرفضاهایمدرنفضابیشكلاست

وبهتعبيرترانسيک)۱98۳("فضاگمشده" است.

فضايمدرنفضايسنتي

نحوه شكل گيري فضاها توسط ساختمان ها در بافت مدرن و سنتي 
  trancik 1983 :منبع 
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مقياسشهريحالتياستکهدرمحدودهناحيهاسكسوجودندارد.در
اینحالتساختمانهابلندهستندوتناسباتابنيهفضايبسيارمحصوري
زیستي مجتمع با ارتباطی هيچ گياهان کلي بهطور که ميکند ایجاد را
مذکورندارند.الزمبهتوضيحاستکهمقياسشهريخارجازطبقهبندي

منظرروستايایرانينيزميباشد.
با را اسكس ناحيه روستاهاي و ایران روستاهاي تيپولوژي جدول
طبقهبندي ميشود مالحظه که همانگونه است. نموده مقایسه یكدیگر

روستاهادرناحيهاسكسبهطوردقيقتريصورتگرفتهاست.

تيپولوژيروستاهايناحيهاسكستيپولوژيروستاهايایراني

حومهنامطلوب،موقعيتشهريبافتمتمرکز

موقعيتروستایيبافتپراکنده

دهات،طرحبلواريتيپانتقالي

1-5- منظر روستا
منظرروستامتشكلازعناصروکيفيتهاییاستکهبخشاعظمآن
راطبيعتومحيططبيعيآنتشكيلميدهد.بهعبارتی،عاملاساسيکه
ماهيتشهرراازروستامتمایزميگرداند،حضورغالبطبيعتدرمحيط
شكلهاي از متنوعي مجموعة ایران روستایي معماري است. روستایي
جغرافيایي، گوناگون عوامل تأثير تحت که دربرميگيرد را سكونتگاهي
متفاوتي کالبدي و بصري کيفيتهاي منطقه، هر در فرهنگي و اقليمي
تأثير تحت روستایی منظر شاخصههاي بنابراین میگذارد. نمایش به را
اقليمي،جغرافيایي…( متغيرهايکالبدي)بهواسطةویژگيهايمختلف

بودهودرشناختوادراكمحيطنقشعمدهايدارد.
بيشتر تنوع و توالي در شهري، منظر و روستایي منظر تفاوت
چشماندازهايطبيعي،منظرروستایينسبتبهچشماندازهايطبيعيمنظر
شهریاست.چشماندازکالبديروستاعمدتًادربسترچشماندازطبيعي

ازجملهفضاهايجمعي آندركميشودوصرفٌابخشهايمحدودي
سایر در است. برخوردار انسانساخت کاماًلً چشماندازي از روستایي
بخشهايروستاچشماندازطبيعيبرحوزهدیدغالباست.درچشمانداز
روستایيعواملگوناگونفرهنگي-تاریخيواجتماعي-اقتصاديدرکنار
عواملطبيعيسببشكلگيريفعاليتهاوسازماندهيخاصتوليدونيز
تعيينواحدهاياقتصاديميشود.اینروندازکنشمتقابلمنظرظاهري
وسيمايدرونيروستاحادثمیشودوچشماندازفرهنگيخاصيرابه

صورتمجموعهايیكپارچهعرضهميدارد.
درفرآیندشناختهویتروستا،بررسیمنظرروستانقشمؤثريدارد.
بهعبارتي،شناختعناصرتشكيلدهندهمنظرمؤیدکيفيتوهویتروستا
ميباشد،چراکهمنظروسيمايروستاپاسخياستکهدرطولزمانبه
مجموعهعواملفرهنگي،اقتصاديوکالبديموجوددادهشدهومؤیدآن
استکهچگونهانسانهاباشرایطومحيطهایگوناگونهماهنگشدهو
یااینکهچگونهمحيطراباخودهماهنگمیکنند.امابرايشناختاین

عواملدرابتداالزماستشاخصههایيازسيماومنظرارائهشود.

1-5-1- “سيما” و “منظر” 
لغتسيماومنظردربسياريازموارد،درادبياتشهرسازيدرزبان
ادبياتشهرسازيدرزبان فارسي،مترادفبهکاربردهميشود.وليدر
انگليسيبهطوربسيارمشخصدارايدومفهومجداگانهوليوابستهبه
یكدیگراست.قبلازورودبهموضوع،تعریفسيمایاتصویرذهنياز

زبانکوینلينچآوردهميشود.
منظر ميگوید: او ميدهد. ارائه سيما و منظر از خوبي مقایسه لينچ
پروراندهوآمایششدهدرذهنرا“سيما”ميگویند)سيمایشهر(.همين
مفاهيمبهصورتيشفافدربيانيهپایانيهمایشسيمايشهري۱۳82در
تهرانچنينبيانشدهاست:“سيمایاتصویرذهنيعبارتازذهنيتياست
کهازطریقادراكوپردازشمنظردرذهنانسانایجادميشود”ویا“منظر
شهري،عينيتياستکهمستقلازانسانوجودداردوتوسطاودركميشود”
ازنظرمانينگ:چشممامحيطراتعریفوذهنماآنراتكثيرمينماید،

کهبهاینمحصولذهني“سيمايشهري”ميگویند.

مقايسه انواع روستاهاي ايراني و ناحيه اسكس انگلستان
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سيمايمحيط۱،مجموعهادراکاتمحسوسوذهنيتانسانازمحيط
تمام تأثير نتيجه محسوس ادراکات آمدن دست به است. خود زندگي
عواملياستکهحواسانسانرامتأثرميسازد.درعينحالشناختاز
محيطدرترکيبيمادي،معنويباذهنيتوخاطراتافرادپدیدهجدیدي

خلقميکندکه“سيما“نامدارد.
ادراکاتمحسوسازمنظر،مقولهايتنهادرزمينةعناصربصريبهشمار
نميآیند،بلكهسروصداهايمحيط،بووسایرعواملتأثيرگذاربرحواس
انسانيدرشكلذهنيآنایفاينقشميکنند.بهعبارتيمنظرروستاتوسط
ذهني- دریچه از و ميشود دریافت انسان دریافتي دستگاههاي تمامي
ادراکياوعبورميکندوتصوريذهني-عينيبهنامسيمايروستاشكل

ميگيرد2.
ادراكمنظرمحيطي،درنخستينگام،ادراکيمحسوساستکهموجب
لذت،نشاط،آزردگي،ترسوسایرواکنشهاياحساسيآدميميشود.در
حقيقت،عمدهتریناثردریافتمنظرتفسيرذهنيآنوتبدیلآنبهسيماي

روستااستکهمتأثرازواکنشهايروحياست.
منظربهدادههايبصريجهاناطرافماخالصهنميشود،بلكهپيوسته
باذهنيتناظر،تشخصميیابد.ذهنيتيکهبيشازیکنگاه ارتباط در
ریختشناسي از فراتر منظرها بررسي رو این از است. معمولي بصري
صرفًاکالبدیمحيطبهشمارميآید.درعينحال،منظر،چيزيجزآینة
ارتباط در کردهاند احاطه را ما اطراف جهان که اشيایي با نيست. روح
است.مصداقمنظروچيزيکهمنظرراميشناساندقابلتصوراستو
پيوستهنيازمندحمایتیکوجودعينياست.ازاینروبررسيمناظرچيزي

غيرازروانشناسيدیدومنظراست.
ازطرفدیگرسيمانهدرعينيتتنهاخالصهميشودونهدرذهنيت
صرف،بلكهازتعاملآندوبهدستميآید.شكلگيريسيمايیکروستا
یاشهرنيازمندحمایتیکوجودعينياست.اینارتباطکهابعادمختلف
زمانومكانراواردبحثميکند،درایجادذهنيتازواقعيتدستکمي
ازساختارهايفيزیكيومادينداردودرستدرپيچيدگيهمينتالقي

Environmental Scape ـ 1
2ـطرحپژوهشیراهبردیساماندهینواحیاطرافایستگاههایمترو-جلددوم-

وزارتمسكنوشهرسازی-۱۳8۱

استکهبررسيهايمنظروسيمايروستابهآنمرتبطميشود)مطالعات
منظردرمحلتالقيذهنوعينواقعميشود(.

واسطة به که است عيني امري آغاز در محيطي منظر بدینترتيب
کيفيتظهورعواملفيزیكيمحيطموجودیتميیابد.لكنتدریجًاوبه
واسطةحضوردرشرایطتاریخيوتكرارشدندرمقابلگروهانسانهاي
ادراكکنندهآن،واجدوجودذهنيگشتهوبهعنصرمشتركوپيونددهنده
افرادجامعهبدلميگردد.“منظر”دراینحالتبهموجودي“عيني-ذهني”
بهنام“سيما”یا“تصویرذهني”تبدیلميشودکهدرهردوعالمواقعو
از نيست. مقدور آنها از قطعهيچیک دارايموجودیتياستکه ذهن
اینروبررسيموضوعسيمااقداميدوبعديبهشمارميرود:ازیکسوبه
مؤلفههايمحسوس)وعمدتًابصري(فضاميپردازدوازسويدیگر،به
شرایطذهنيفضاشاملابعادتاریخي،خاطرهاي،هویتيوامثالآنهانظرميکند.

بهطورخالصهميتوانبيانداشتکهسيماشاملدوبعداست:
الفـبعدعيني)کالبدي(

بـبعدذهني)تاریخ،خاطرات،هویت(
مدلسازي زیر بهصورت ميتواند خاص سيمائي شكلگيري فرآیند

شود:

بنابرآنچهبيانشدودرنمودارنيزارائهگردید،“منظر”یكيازعواملواجزاي
اصليتشكيلدهنده“سيمايروستایي”ميباشدونههمهآن.درواقعذهنمناظر

فرآيند شكل گيري سيماي روستا

ي
عض

هب
ژهب

وی
جه

نو
دي

کالب
ي

يها
ژگ
وی

دریافتاطالعاتکالبدي)منظر(ازطریق
دریافتحسي

)بعدزیباشناسانه،بعدعملكردي(

گذرازصافيذهنيوارزیابيآنازابعاد:
-تاریخي

-خاطرهاي
-هویتي

شكل گيري سيماي روستا
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رادریافتميکندوسيما)تصویرذهني(تعبيرذهنازدریافتهاميباشدکهانسان
محورآناست.همگانمنظریکسكونتگاهرایكساندریافتحسيميکنند.یعني
تماميابعادفيزیكيمحيطمانندتناسبات،ارتفاع،عرض،رنگ،ریتمها،خطوط
افقي،عمودي،خطآسمان،چشماندازهاوجزئياترایكسانوبهطورواحد
دریافتميکنند.درمقولهسيماصافيذهنکهپيوستهدرتعاملباسوابقوتجربيات
خاصاستبهتفسيرمنظرپرداختهو“سيمايشهریاروستا”راشكلميدهد.

1-5-2- ابعاد پژوهش در سيما و منظر روستا 
باتوجهبهاینکهمقولهسيمادربردارندهابعادگوناگونيدرمحيطاست،
درارتقاءکيفيمحيطتأثيربسزایيداشتهودربرگيرندهدوبعدبهشرح

زیراست:
الف.ابعادعيني
ب.ابعادذهني

ابعادعينيکهمنظرروستارادربرميگيرددارايدوبعدزیباشناختيو
عملكردياست.ابعادذهنيشاملابعادهویتيدرحوزهذهنيسيمايروستا
ميباشند.باتوجهبهماهيتدوگانهمنظر،بررسيوتحليلمسائلآندردوبعد
عينيوذهنيبهطورجداگانهموردتوجهقرارميگيرد.بررسيهايعينيمنظر
زمينههايزیباشناختيوعملكرديآنرادربرگرفتهوبررسيهايذهنيمنظر،
بهابعادهویتي،تاریخي،نمادینوامثالآنهاميپردازد.نمودارزیرابعادگوناگون

پژوهشدرمنظروسيمايروستارانشانميدهد.

الف- ابعاد عيني
ابعادعينیسيمایروستاکهمنظرروستامیباشد،جزءبسيارمهمیاز
سيمایروستاهااستکهروزمرهتوسطناظردریافتمیشودوشاملابعاد

زیباشناسیوابعادعملكردیاست.

ب- ابعاد زيباشناسی
اقداماتيکهبهساماندهيسيمايمحيطمعطوفميگرددبایداهداف
جداگانهومستقليراهمزمانمدنظرقراردهد.اهدافزیباشناختيمنظر،
در لذتبخش و مطبوع واکنشهاي موجب که را، فضا محسوس وجه
جنبههاي به توجه ميدهد. قرار نظر مورد ميگردد، آن از استفادهکننده
و مصالح رنگها، آنها، ترکيببندي نحوه و احجام نوع فضا، کالبدي
شاخص، و عطف نقاط تضادها، ریتم، روشن، و تاریک همجواريها،
ابعاد که مشخصههایي سایر و طبيعی عناصر حضور و پوششگياهي

ملموسراشاملمیشوددراینردهازبررسيقرارميگيرد.
طراحمنظربههنگامطراحيوساماندهيهرمحيطبيروني،بهمطبوعيت
ولذتبخشيفضاتوجهخاصدارد،بهنحويکهاکثراستفادهکنندگاناز
فضابدونواسطهوبهطریقمحسوسآنراادراكکنند.ابزارويدراین
اقدام،عناصرماديموجوددرمحيطیاعناصريافزودنيبهآنهااستکه
درترکيبيمتعادلوزیبا،هدفمطبوعيتفضاراتأمينميکند.دراین
نقش طراح زیبایيشناسانه بينش و خالقيت قدرت هنري، توان مرحله

اساسيرادرموفقيتکارويبرعهدهدارد.
زیباشناسيبهکارگرفتهشدهدراینمرحلهتابعيازمؤلفههاياقليمي،
تاریخي،هنري،دیني،سنتي،فرهنگي،...جامعهاست.آنچنانکههنراقوام
مختلفدارايتفاوتهايزیباشناختيبایكدیگراست.»...تصویردرذهن
اینحال در ایشانشكلميیابد. فرهنگي زمينه بهسابقهذهنيو مردم
محيطبایددرمطابقتبازمينهفرهنگيساکنينآنشكلگيردوبهوجود

آیدتاجوابگوياحتياجاتآنانباشد.«)لينچ،۱۳6۳:۱۳74(.

ابعادپژوهشدرسيمايروستا

سيمايروستاشكلگيري

ابعادذهني)سيما(ابعادعيني)منظر(

ابعادهویتي ابعاد

عملكردي

فضاي

التزامي

خاطرات

ذهني

هویت

طبيعي

هویت

انساني

هویت

مصنوع

ابعاد

زیباشناختي
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ج- ابعاد عملكردي
ابعادعملكرديمنظر،زمينهطرحموضوعاتمختلفيراپدیدميآورد
کهگزینشميانآنهاباتوجهبهموضوعپروژهواهدافناشيازآنصورت
ميگيرد.اهدافيهمچونخواناساختنمحيطوآرامسازيدراینگروهقرار
ميگيرد.خوانابودنمحيطسببدوريازحسگمگشتگيوسرگرداني
ميشود.احساساطمينانازموقعيتخوددرپهنهفضاوداشتنقدرتابتكار

عملدرمحيطشهرویاروستازمينهسازحسامنيتاست.
براساسنظریهمازلو،بدوناحساسامنيت،انسانازسایرمواهبمحيط
نميتواندبهرهبرد.اینکهانسان،محيطيرابهسادگيبشناسدوبداندکهدر
کجابهسرميبرد،نيازروانيهرانساناست.خوانایيمحيطيازطریقتمایز
فضاهابهدستميآید.تشخيصدومحيطازیكدیگردرصورتوجود
ویژگيهايمتفاوتميانآنهاممكناست.درميانمجموعهايازمحيطهاي
ميگردد. منجر قلمروهایشان تفكيک به آنها ميان تفاوتهای مختلف،
و گوناگون قلمروهاي ميان تدابيري با است الزم صورت این در
مياناجزايو نظام تاقدرتدرك برقرارکرد محيطهايمختلفنسبتي
تشخيصعناصرآنفراهمگردد.اینکارباکمکنشانههايمحيطيصورت
ميگيرد.نشانههايمحيطيتنهابهعناصرشاخصکالبديمنحصرنميگردد،
بلكهفضاهايشهريیاروستایيباعملكردهايویژه،ازجملهمهمترین

شناسههايمكانبهشمارميروند.
ازدیگراهدافعملكرديآرامسازيمحيطاست.درمحيطيکهآشفتگي
بصريوعملكرديوجوددارد،ساکنينامكانیافتنآرامشروانيورفتاري
راازدستميدهندوباخودودرتعامالتاجتماعيدچارمشكالتمتعددي
ميگردند.آرامسازيازطریقطراحيمناسبوساماندادنمؤلفههايمحيطي

بخشيازاهدافعملكردياینپژوهشاست.

د- ابعاد ذهني
روستا"  "سيماي به شد ارائه که تعاریفي اساس بر ذهني ابعاد
ميپردازد،یعنيابعادکالبديروستا)منظرروستا(ونحوهتفسيرآنتوسط
ایناساسهویتواحساسهویت بر ازمحيطروستا. استفادهکنندگان
داشتنصافيمهمومؤثرياستکهتفسيرذهنيباثباتي)سيمايروستا(

ازمنظرروستارادراذهانشكلميدهد.

ه- ابعاد هويتي
هویتتفسيرياستکهانسانازارتباطخودباتاریخبهدستميدهد.
بهکشف پيشينيان،همچونميل بافرهنگوتمدن پيوندداشتن به ميل
عرصههاينو،ازخواستههايدرونيانساناست.حرمتبزرگاندرآداب
اخالقي،تعظيموحفاظتآثارگذشتگانتحتعنوانميراثفرهنگيو
کرامتتمدنبهمثابهدستاوردتاریخيبشریتنمونههایيازتوجهویژه
بههویتدرجوامعانسانياست.هویتانسانازتعاملميانمؤلفههاي
فرهنگ جغرافيا، اقتصاد، اخالق، دین، جمله از انسان زندگي گوناگون
وامثالآنها،درطولتاریخحاصلميآید.برايشناختهویتروستا،
عناصر شناخت و دارد مؤثري نقش روستایي سيماي و منظر شناخت
روستا تشكيلدهنده هویت و کيفيت ميزان موید سيما، تشكيلدهنده

ميباشد.
هویتدریکمجتمعزیستي)شهريوروستایي(متشكلازسهجزء

جدانشدنياستکهعبارتانداز:
-هویتطبيعيومحيطي

-هویتانساني
-هویتمصنوع

- هويت طبيعي و محيطي
روستاعمومًادربستریشكلميگيردکهبخشعمدهايازآنراعوامل
بهعنوان طبيعيدربرميگيرد.عناصرطبيعيوطبيعتحاشيهروستاها،
مشخصههايمحيطي،نشاندهندههویتطبيعيآنميباشند.ازآنجاکه
بهآرامش بودهوفرددرکنارآن انسان ازوجود ابتداجزئي از طبيعت
ميرسيد،روستاهانيزبایدچنينمحيطيوبستريرافراهمسازندومحل

آرامشانسانباشند.
مطالعاتارتباطميانانسانوطبيعتنشاندادهاستکهارتباطباعناصر
طبيعيمانندکوه،رودخانه،جنگلویامناظرطبيعيتأثيراتعميقآرامشبخش
برشهرونداندارد)KaplanR. &KaplanS.۱989(.نشانههاوعناصرطبيعي
باساکنينوشهروندانارتباطبرقرارميکندوجزئيازوجودوخاطرهآنها
ميشود.عناصرطبيعيچونپستيوبلنديزمين،سواحلدریا،دریاچهها،
آبشارهاوهمچنينپوششطبيعيگياهيعالوهبراینکهازنظراکولوژیكي
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اهميتحياتيدارند،ازنظرمحيطيبهدرك،شناختوباالبردنکيفيتفضایي
روستاکمککردهوبخشمهميازهویتآنراتشكيلميدهند.

درتفكراتنوینطراحيمحيط)برنامهریزيوطراحيشهري(حفظ
محيطمصنوعوعناصرطبيعيبهایندليلکهبهنوعياحساستعلقرا
مؤثر زماني تعلق احساس این دارد. اهميت ميکند ایجاد درشهروندان
مناسب ارتباط بلكه نباشد عناصریکجانبه این واقعميشودکهحفظ
وکارکرديباروستاداشتهوازقابليتهايآنهابهدرستياستفادهشود.

درطراحيروستایيپایدار،توسعةهمراستايعواملطبيعيواجتماعی
موردنظراست.درطراحيهرمجتمعزیستي)شهري-روستایي(پایدار،
استفادهحداقلازانرژيومواد،کاهشسوخت،حفظزیستگاههاوارتقاء
حسشهرونديوسالمتيافرادبایدبهعنوانمهمترینمسائلمدنظرقرار
ميباشد. زیست محيط پایداري پایدار، توسعه مهم شاخههاي از گيرد.
پایداريمحيطزیستميتواندپایداريمنظرطبيعيزیستگاههانيزباشد.

الزمبهتوضيحاستکهشهرنشينانهميشهحسدلتنگيبازگشتبه
را ازطریقزندگيدرروستاهایيکهدردلطبيعتهستند دلطبيعت
مالحظات اول ميیابد؛ اهميت جنبه دو از روستا طبيعي هویت دارند.
توليداتکشاورزيودوماحساسمردمروستایيوکسانيکهبهروستا

دلبستههستندونيازبهبازگشتبهطبيعترادارند.

- هويت انساني 
بخشمهميازمقولهطراحيوابستهبهمردمياستکهدرآنمحيط
زندگيميکنندوتأثيرآنهابرمحيطزندگيغيرقابلانكارميباشد.بنابراین
مفهومهویتاصوالًوابستهبهاهاليمنطقهاستوآنهاهستندکهدراین
زمينهاظهارنظرمينمایندوحتيآنراتعریفميکنند،اماتعریفآنهااز
هویتوبرقراريارتباطبامحيطزندگيوابستهبهعواملگوناگونياست:

هويت انساني و فضاي التزامي •	
بهطورکلي،بينفردوفضایاکالبدفضایيارتباطیبرقرارميشودکه
درذهنفردجايميگيردوزمينهسازبرداشتذهنياوازمحيطاطرافش
فيزیكيفضاي بهوسيلهحواسش،ویژگيهايکالبديو انسان ميشود.
زیسترادریافتميکند؛اینبرداشتودركازمحيطپيراموني،فضاي
دریافتيبهحسابميآید.ایندرحالياستکهمحيطوبافتتاریخي
تنهایکفضايکالبديوفيزیكينيست،بلكهمحيطيبرخوردارازمفاهيم،
انتقالميیابد.اینفضارا پيامهایياستکهبهواسطةکالبد ارزشهاو
رنگ،حجم، دیگر ادراك، و دریافت این در ميناميم. التزامي” “فضاي
سطح،مصالحوفرمهاموردتوجهانساننيستند،بلكهمعانيومفاهيمو

اشاراتيکهدرآننهفتهاست،ازاهميتبيشتريبرخوردارميشوند.
عواملچنديبرشكلگيريفضايالتزاميدرذهناستفادهکنندهمؤثرند.
ازاینميان،ميتوانفرآیندهايتاریخي،فرهنگيوميزانپاسخگویيکالبد
بهنيازهايعملكرديساکنينوبهعبارتيکارآیيکالبدرابرشمرد.رابطة
بينفضايدریافتيوفضايالتزاميراميتواناینگونهتبيينکردکهدر
آن و ميشود دریافت واسطةحواس به که کالبدي زیست فضاي بطن
التزامي “فضاي داردو التزاميوجود دریافتيميناميم،فضاي رافضاي
را مفاهيمخاص دریافتيدركشده، فضاي واسطة به که است فضایي

منظر روستا متأثر از بستر طبيعي خود است
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.)۱۳80 رضازاده: )عباسزادگان، ميکند” منتقل را آن معنای و تداعي
قانونمنديهاي براساس آن به توجه و التزامي” “فضاي به دادن شكل
هویت زیرا است. انساني هویت با هممعني و همتراز نوعي به خاص
انساني،بسياروابستهبهخاطراتوذهنياتفردميباشد،چنانچهمیگویيم:
“فضايالتزامي،فضایياستکالبديیاادراکيکهتحتتأثيرفرآیندهاي
نيمهکالبديوفيزیكيدركميشودودرذهنافرادشكلميگيرد.بنابراین
فضايالتزاميبهعنوانعنصريازشناسههايهویتانسانمطرحميشود”

)همانمنبع(.

و خاطرات  روستا  )هويت  ذهني جمعی  و خاطرات  انساني  هويت   	
ذهني(

باز فضاهاي در ویژه مناسبتهاي و یادماني مذهبي، مراسم اجراي
این از دوباره گذر ميگذارد. باقي ذهنها در را خاطره نوعي عمومي
فضاهایادآورخاطرههابودهواحساستعلقخاطرحادثميشودونوعي
پيوستگيودلبستگيروحيوروانيرابينفردوفضاحاصلميکند.

میتواناینرابطةاحساسيرابخشيازهویتفضاهاومكانناميد.
هویتهرمنطقه)روستا(وابستهبهدركوبرداشتساکنينآناست.
امادركوبرداشتازمحيطبرايهرکس،عالوهبرتأثيراتيکهبهصورت
و ذهنيات از مجموعهای به وابسته ميگيرد، محيط از آني و لحظهاي
پيشزمينههايفكريميباشد،کهميتوانازآنهابهعنوانخاطراتفردي
یادکرد.هرعنصريازاینمجموعههمچونیکدرخت،یکسكو،یک
در که فضایيباشند اجزاي ميتوانند همه و همه و... دکان یک دیوار،
مكان روستاها است. پيوندخورده هم به نسلها خاطرههايجمعي آن
به هم مداخلهکننده یک عنوان به هستند. ما خاطرههايجمعي انباشت
صورتمدیرهمیکحرفهمند،هيچمجوزیبرایازميانبردنمكانهای
خاطرهانگيزوجودندارد.بافروریختنهردیواربخشیازذهنمااست

فروميریزدودچارسرگشتگیمیشود. هويت انساني روستا به صورت كالبدي قابل مشاهده است

شناسه هويت انسانی

»گالبد«بسترانتقالو
دریافت:
-مفاهيم
-الزام
-پيامها

عناصرتأثيرگذار:
-فرآیند
-تاریخي
-فرهنگي

-کارآیيکالبد

فضايالتزامي

مقایسههویتانساني
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- هويت مصنوع
ساختههايبشريوعناصرکالبديمصنوع،باتماميویژگيهايحاکمبر
آنهمچونفرم،ابعادواندازه،تناسباتو...بهعنوانتبلورفيزیكيوکالبدي
ویژگيهاياجتماعي،فرهنگي،اقتصاديوطبيعي،محيطياستکهخود
ارتباطمستقيمیبا“هویتانساني”و“هویتطبيعي”داردکهازعواملاصلي
شكلگيريهویتشهروروستاميباشند.مشخصاتفضایيوبصريدرقالب
نشانههاوعناصرشاخصومشخصاتکيفياتفضایيازنظرنفوذپذیري،

تنوعوگوناگونيوخوانایيموردتوجههویتمصنوعمیباشد.

دردهههاياخيرنظریاتيجدیدتحتعنوان“ساختارگرایي”درطراحي
از اصلي”ساخت“ مفهوم اصوالً است. گرفته شكل زیستي مجتمعهاي
علومدیگريمانندزبانشناسي،انسانشناسيوجامعهشناسيواردشدهاست
وبامفهومهویتکهخودریشهدرمفاهيمفردشناسيوجامعهشناسيدارد
درآميختهاست.بهنظرادموندبيكنساخت،احساستعلقوهویتبخشي
ایجادمينمایدوعمومًایکبارهپدیدارنميشودوذرهذرهودرطيزمان
شكلميگيرد)بيكن،ادموند؛۱۳76(.اینساختارحاکيازوحدتاست
چونتکتکاجزايآنبراساساصولفرآیندرشدارگانيکبایكدیگر
ارتباطدارندوهدفازایجادآن،ایناستکهساکنينمنطقهدرنظميکه

پيوستهبزرگوبزرگترميشوداحساسدرستيازموقعيتمكانخود
ظاهراً فضایي، ساختهاي بيابند. را خود جهت بتوانند و باشند داشته
اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، تاریخي، مضامين اما کالبدياند، نظامهایي
وسياسيرانيزدربرميگيرند.اگرباعناصرهویتبخششهریاروستاها
منفعالنهبرخوردشود،هویتاوليةآنهابيقيدوشرطحفظنخواهدشد.
و هویتدهنده ابزارهاي باید عناصر، مجموعه این ارزشي تداوم براي
بهصورتي باقيماندهاست آنچه تا نظرگرفتهشود نوینيدر روشهاي
تكيه با که امردرصورتيمحققميشود این کاراحفظشود. و دائمي
بردلبستگيهايساکنينبهارزشهايفرهنگيوبصريمحلزندگيشان
انجامگيرد.ساختارکالبديدرواقعپيونددهندهعناصرشاخصونشانهها

استتابدینوسيلههویتیافتهوبهارزشآنهاافزودهگردد.
رودخانه، تپه، یک نظير هویتبخش و شاخص عناصر بر عالوه
زمرة در که دارند وجود هویتي ابزارهاي و بزرگ دیوار یا ميدان یک
تنها نه )Images( یاتصاویرذهنيشهريميباشند.تصورها خاطرهها
را مردم بين روابطجمعي قادرند بلكه هستند بصري ارزشهاي داراي
شكلدهند.بهعنواننمونه،تصاویرذهنيکههنوزواجدمفاهيمکالبدي
مستقيمهستند،قادرندمكانهارابهنحويمجزانمایندکهدرموقعيتهاي
مختلف،ساکنين،خودرادرچنينفضاهایيبازیافتهوحتيقادرباشند
آنهارابرشمارند.بهعبارتيميتوانابزارهویتدهندةتازهايابداعنمودتا
بهشيوهايمناسبتجربياتاصيلانسانيرابهصورتدائميحفظکندو
همچنيننيازهايضروريراپاسخدهد.ارتباطبيناینعناصروابزارهاي

هویتبخشخودنيزبهعنوانیکعنصرمطرحميشود.
دراینجاهدفصرفًاحفظسنتهاوفرهنگگذشتهنيست،بلكهتبلور
دگرگوني به پاسخ براي مجالي گرفتن نظر در و موجود غالب فرهنگ
سيمايفرهنگيآیندهجامعهنيزمدنظراست.ارتقايارزشهايفرهنگي
جامعهروستایيبابههمپيوستنبازتابهاوپاسخهايکالبديوفضایي
یا تقویت ایجاد، شناخت، بنابراین است. مطرح یكدیگر به معنایي و
احساسيو فرهنگي، تأثيري بلكه ندارد، کالبدي تنهاجنبهاي ساماندهي

ادراکيرانيزشاملميشود.
یكيازراههايایجادهویتمصنوعخلقفضاهايعمومياست،به

گونهايکهواجدهویتزمانيومكانيمتناسبباشرایطمحيطباشد.
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تلفيق فضاي باز و فضاي مذهبي و تنوع تزئين فضا در طول زمان بر حسب آئين ها 
) عقدا- يزد(

فضاهاي جمعي •	
فضاهايجمعي،فضاهايقطعيومشخصبودهوویژگيهايزیررا

شاملمیشوند:
زندگي خاص فعاليتهاي که جایي اجتماعي: زندگي فضاهاي الف-
فضاهاي که هنگامي ميگيرد. صورت مجتمعزیستي یک جمعي
جمعيبهگونهايخالقانهودقيقطراحيشوند،بخشيازحالو

هواواحساساتفضارابهخوداختصاصميدهند.
فقط یا و ميان رابط فقط لزومًا جمعی فضاهای کالبدي: فضاهاي ب-
هویت دارای خود بلكه نيستند، ساختمانها ميان خالی فضاهای

خاصودارایهویتهندسیروشنمیباشند.
ميان ارتباط که فضایی شامل جمعی فضاهای ارتباطي: فضاهاي ج-
فضاها این در میباشد. نيز میسازند برقرار را محيط یک اجزاي

حرکتمهمتریننوعفعاليتاستولیلزومًاتنهافعاليتنيست.

وظایففضاهايجمعي:فضاهايجمعيبایدبهنيازهايانسانبه د-
طورکاملپاسخدهد.دراینراستاچهارموردزیردراینپژوهش

موردنظراست:
-رضایتمندينيازهايحسي
-برقراريارتباطاتاجتماعي

-مبادالتاقتصادي
-آمدوشدهايکاري

آئينهاي و مراسم تمامي در مایلاند ایران نقاط اکثر در روستایيان
مهاجرت خود روستای از که روستائيانی حتي و کنند شرکت روستا
برميگردند. خود روستاي به آئينها این در مشارکت جهت کردهاند
احساسهویتقويوتعلقمكانيچنينپدیدهايراممكنساختهاست.
بهعالوهساختاماکنمذهبي،مانندمساجد،خودبهعامليهویتبخش
تبدیلشدهاست.همانگونهکهمطرحشدمنظرروستابخشيازهویت
روستاوروستایياناست.چنانچهمنظرروستابهعنوانبخشيازسيماي
و روستا کههویت نمود اذعان ميتوان یامخدوششود و تخریب آن

روستایيانمخدوششدهاست.

سيماي  فضا  اين  به  اتومبيل  ورود  اجتماعي.  و  مذهبي  فضاي  تلفيق  اصلي:  ميدان 
مطلوب آن را مخدوش ساخته است. )عقدا - يزد(
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فضاي عمومي روستا كه داراي كاربرد آشپزخانه مي  باشد )كنگ -خراسان رضوي(



2-1- عوامل تأثيرگذار و سازنده منظر روستاها

2-1-1- عوامل تأثيرگذار بر منظر روستا
عواملگوناگونجغرافيایي،اجتماعي،اقتصاديوفرهنگيبرکالبدروستا
تأثيرگذارهستندودرارتباطمتقابلبایكدیگرعملمینمایند.روستاپدیدهواحدي
استکهنميتوانعواملمختلففرهنگي،اقتصادي،اجتماعيوزیستبومي
راازآنجدانمود،زیراشاملمردمیاستکهشغلوفعاليتتوليديویژهاي
دارند،درمحيطمعينومشخصيزندگيميکنند،بایكدیگرارتباطاتومناسبات
ویژهوتعيينشدهايدارند،دارايباورها،اعتقاداتوارزشهايویژهايهستندو
دربسترجغرافيایيخاصينيززندگيميکنند.باتوجهبهاینمهم،شناختاین
عواملسببميشودکهارائهراهحلهاوتصميماتکالبديدرروستامطابقبا
واقعياتموجوددرآنپيشرفتهودرجهتارتقاءکيفيروستامفيدواقعشود.

اینبخشبهبررسيعواملمؤثربرمنظرروستا)بهنمودارتوجهشود(
درمقياسهایمختلفمیپردازد.

2-1-1-1-  عناصر تأثيرگذار طبيعی
هرمجتمعزیستی)بافتشهرییاروستایی(بربستریطبيعیشكل
به دستیابی برای و موجود وضع ارزیابی در است الزم است. گرفته
آن با مواجهه نحوه و شناسایي طبيعی تأثيرگذار عناصر پایدار، توسعه
است شده توجه آنها به بخش این در که طبيعي عناصر شود. روشن

عبارتانداز:منابعآب،ویژگيهايزمين،پوششگياهیواقليم.
  

فصل دوم:
عوامل و عناصر سازنده منظر روستا



منظر روستاهای ايران24

الف- منابع آب و تأثير آن ها بر منظر روستا
منابعآبموجوددرروستاهامتنوعبودهوهریکبهنحويبرمنظر
قنات،چشمه،چاه، از:رودخانه، عبارتاند منابع این است. موثر روستا

برکهیاماندابودریا.

• رودخانه	
رودخانه،بهعنوانعنصراصليتأمينکنندهآب،ميتواندتأثيرمستقيمي
به آسان دسترسي به توجه با تأثير، اولين باشد. داشته روستاها منظر بر
آب،احتمالخطيشدنبافتروستااست.درموارديباتوجهبهکيفيتو
شكلطبيعيرودخانه،بسترزندگيروستایيدرکناراینعنصرقرارنميگيرد،

مثلرودخانههایيباشكلهايمارپيچيکهدراینشرایطاحتمالخطر
سيلوجوددارد.دراینموارد،باتوجهبهاحتمالبروزطغيان،بهناچار
روستادرفاصلهدورتريازرودخانهمستقرميشود.ازنظرسلسلهمراتب
استقرار،غالبًاواحدهايمسكونيبالفاصلهپسازسدخاکيویاسيلبندي
کهبهعنوانحفاظمناسبيبرايخانهروستایيمورداستفادهقرارميگيرد،
مستقرميشودکهدسترسيبهرودخانهجهتاستفادهازآببرايمصرف
خانگيویارفتوآمدباقایقفراهمگرددوبههمينترتيببناهايعمومي
وفضاهايجمعيغالبًادررابطهبالبةرودخانهمكانیابيميشوند)زرگر،

اکبر:۱۳78(.



عناصرتأثيرگذاربرمنظرروستا

دریافتحسيعناصرشكلدهندهسيمايروستا

عناصرکالبديمصنوع

تقسيمسيمايدریافتيوشكلگيريسيمايعينيذهنيروستا

طبيعيعناصر

عناصرخردعناصرکالن

جمعيتآب عواملزمين
فرهنگي

منظرکف منظر
معابر

پوشش
گياهي

عوامل
سياسي

عناصر
متحرك

منظر
فضاهايباز

چشماندازروستا
بهاطراف

منظرروستااز
فاصلهدور

عواملاقليم
اقتصادي

انواع
کاربريها

منظربام

عناصرانساني
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• چشمه و قنات	
بهدليلنقطهايبودنآبچشمهیاقنات،بافتروستاهایيکهمتكي
مهمترین ميباشند. فشرده کاماًلً و نقطهاي است، آبي منبع نوع این به
نيز آب مقدار همين است ممكن که است آب محدودیت مسئله نكته،
کاهشیابد.بههميندليلهنگامیکهجمعيتچنينروستاهایيبهلحاظ
بهرهبرداريازآببهحداشباعبرسد،ازنظرتوسعهفيزیكيبامحدودیت

مواجهخواهندشد.امابهلحاظمورفولوژيدچاردگرگونينخواهدشد،
زیراظرفيتپذیرشجمعيتبيشتررابهخاطرمحدودیتمنابعآببه

عنوانمایةاصليحياتانسانيوکشاورزيندارند.
قنواتوچشمههابهدالیلزیربرمنظرکلروستاتأثيرگذارهستند:

-بهواسطهشكلزمين،مظهرقناتغالباًدرقسمتعليايروستاقرار
دارد.بافتاینقبيلروستاهاعمدتاًبهصورتلكههایيشكلميگيرد.
حرکتآبازمظهرقناتبهطرفروستا،درداخلروستاودرشبكه
ترددبافت،تابعشكلوشيبزميناست.درنتيجهدسترسيبهنهرهایي
کهآبقناتیاچشمهراهدایتميکنند،نوعيارزشبهحسابميآید
ومعابرباتوجهبهمسيرحرکتآب،درامتدادنهرهاقرارميگيرند.
دارد. مستقيم تأثير روستا موفولوژی بر آب مسيرحرکت عبارتی به
طبيعتاًبهدليلاهميتقناتوچشمهبرايتأمينآبروستاهايکشور،
دروهلهنخستمظهرچشمهوقناتبرمكانگزینيمؤثربودهوبه
باافزایشجمعيتروستامرکزمحلهتقویتميشود.یكياز تدریج
محل در محله مرکز شكلگيري اینخصوص در توجه قابل نكات
تقسيمآبچشمهویاقناتاست.مظهرچشمهیاقناتعالوهبرمرکز
محالتبرمحلهبنديروستانيزتأثيرمیگذاردوسلسلهمراتبسكونت
براساسنزدیكيیادوريبهمظهرقناتیاچشمهبهوجودميآید.در
اینروستاهابهتبعاستقرارواحدهايمسكونيدرمسيرچشمهوقنات،

معبراصليباتوجهبهمسيرحرکتآبشكلميگيرد.

گسترش روستايی كه كامال به رودخانه وابسته است  
)زرگر، اكبر: 1378( 

مقطع رودخانه، سدخاكي، ناحيه مسكوني و مزارع. )زرگر، اكبر: 1378(

روستاي درچه – اصفهان  در كنار زاينده رود )نوربختيار – رضا: 1380(
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-عرضمعابردرمسيرآبافزایشقابلتوجهيميیابد.دراینمعابر
از زیبا ایجادميشودوچشمانداز نوعتکدرخت از فضايسبزي

انبوهدرختانرابهوجودميآورد.
-درروستاهایيکهمنبعاصليتأمينآب،قناتميباشد،درمحلتقسيم
آبوانحرافمسيرآنگرههایترددیوپاتوقهایاجتماعيشكل
الگوي به و ميکند پيدا نسبي نظم معابر شبكه الگوي و ميگيرد
شطرنجينزدیکميگردد.امادرروستاهایيکهمنبعاصليتأمينآب
آنهاچشمهاست،معابرنامنظموغيرهندسيشكلميگيردکهناشي

ازتبعيتازمسيرچشمهميباشد.
وجودمعابرنامنظموغيرهندسيدربسياريازروستاهاميتواندناشي
ازپيرويازحرکتنهرآبباشد.ازطرفدیگرباتوجهبهپاکيزگيآبدر
مظهرقناتوآلودهشدنتدریجيآن،نزدیكيبهمظهرقناتیا»سرآب«نوعي
ارزشمحسوبميشودوخانههایيکهازایننقطهدورترباشند،ازاینامتياز
مسلممحرومخواهندبود.بدینترتيببافتروستاميتواندبهتبعمظهرقنات

ونهرهايآنداراينوعيسلسلهمراتبکالبدي– اجتماعيباشد.

جدولزیرویژگيهايقناتویاچشمهوتأثيراتآنبرسيماي
روستارابهطورخالصهنشانميدهد.

تأثيراتبرسيماویژگيقناتیاچشمه

شكلگيريابنيهدراطرافمظهرقناتyنقطهايبودنمظهرآب

محدودیتآب
yمحدودیتظرفيتپذیريجمعيت
yمحدودیتکالبدروستا
yمتراکمشدنبافتروستا

شكلگيريشریانانتقالآب
yبراساس معابر ارگانيک شكلگيري

حرکتآب
yشكلگيريسلسلهمراتبمعابر

مكانهايتجمعوگرههاyمظهرویامحلتقسيمآب

نقطه اي بودن منبع آب و ايجاد بنا در اطراف آن

شكل گيري ارگانيك معابر بر اساس حركت آب

مظهر آب گاهي به صورت محل تجمع

محدوديت آب موجب پراكندگي بافت روستا
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شكل گيري فضاي باز در كنار چاه

• چاه	
درنواحیکهآبجاریسطحیبهشكلرودخانهوجودنداشتهاستو
یاآبموردنيازروستاتوسطچشمهیاقناتتأميننمیشد،چاهوبرداشت
آبازسفرههایزیرزمينیاعماقزمينازمهمترینعناصرتأمينآبچهبرای
آشاميدنومصارفخانگیوچهبرایکشاورزیبودهاست.درکنارچاهآب
معموالفضاهاییشكلميگرفتند.رواجپمپهاپدیدهاینسبتاًنویناست
کهآبچاهراازالیههايزیرینزمينبهسطحآنميآوردودرحوضچهاي
ميریزدواینآببهسمتمزارعوروستاهدایتميشود.»همچنينرواج
است، ایجادکرده بافتروستا بيشتريدرشكل انعطافپذیري لولهکشي،
چراکهدیگرالزاموضرورتچندانيبرپيرويازیکمسيرمشخصراه
آبباحرکتوجهتخاصدرروستاوجودندارد")زرگر،اکبر:۱۳78(.

• بركه يا مانداب	
برکهازدیگرعواملياستکهبرشكلفضایيروستاهاتأثيرميگذارد.در
مناطقيازایرانبهدليلشوريآبهايزیرزميني،روستایيانازطریقجمعآوری
آبهایشيرینباراندربرکهها)آبانبارها(بهنيازخودبهآبشيرینپاسخگو
جمله از افتاده دور و محروم بسيار مناطق در آب منبع نوع “این هستند.
بخشهایيازاستانهرمزگانودرجنوبکرماندیدهشدهاست”)همان(.
پدیدآمدنفضاها روشهايحفاظتوذخيرهآبدرروستاهاسبب
واجزايمعماريمتعدديميشودکهچندنمونهازاینفضاهاواجزاي

معماريدرادامهذکرخواهدشد.

جهتجلوگيریازهرزرفتنآبدربسترنهرهاویاتبخيرشدیدآندر
زمانانتقالازسرمنشاءبهمحلمصرفسببشدهاستتاروشهایمتعددی
ابداعشودکههرکدامبهنوعیبرمنظرروستاتأثيرميگذارند.گاهيبسترنهررا
بااستفادهازسنگویادرسالهایاخيربابتنطوريبناميشودکهآبکمتر
هرزرود.جهتممانعتازتبخيرسطحينهرهاروستائيانبهپوششانهارویا
کاشتندرختدراطرافنهرهایآباقداممیکنند.باایجادسایهبرسطحنهر
وجلوگيریازتابشمستقيمآفتابازتبخيرآبجلوگيریمیشود،بهعالوه
وجوددرختهابهعنواننوعيبادشكنعملکردهوميزانتبخيرسطحيآبرا
تقليلميدهد.چنينروشجلوگيريازتبخيرآببرمنظرروستاتأثيرگذاراست.

• استخر	
جهتآبياریبهينهمزارعوذخيرهسازیآن،انبارآبدراستخرهابسيار
معمولاست.بهعنواننمونهدرشهرسمناننهرگلرودبارکهازارتفاعات
البرزبهطرفشهرجاریاستدراستخرهایمتعددیدرمحالتسطح
شهرانبارمیشودودرموقعنيازمورداستفادهقرارمیگيرد.جهتبهرهوری
بيشتروجلوگيریازهرزآبویاتبخيرآن،ازبسترسنگییابتنیبرایاین
استخرهابهرهمیبرندودراطرافآنهاپوششگياهیالزمراایجادمیکنند.

جمع آوری آب در بركه الفت 
)گروهی از دانشجويان معماری دانشكده هنرهای زيبا: 1380(

استخر آبياري روستاي اللكان در شهرستان ساوه
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• آب انبارها	
آبانبارازدیگرعناصرنگهدارندهآباست.دونوعآبانباردرروستاها
دیدهميشود:آبانبارهايخانگيومحلهاي.آبانبارهايعموميدارايیک
نوعپيوندمحلهاياستودرکنارميدانویاگذرویادرجایيقرارميگيرد
کهوابستگيمحلهايآنمعلومباشد)زرگر،اکبر:۱۳78(.گاهفضايبازيرا
درمرکزمحلهمیتوانمشاهدهنمودکهقباًلجايآبانباربودهاست،مثاًلدر
روستایفرومند– شاهرودمیتواناینپدیدهرامشاهدهنمود.درصورتيکه
روستاخيليبزرگنباشدوفقطیکآبانبارداشتهباشد،آبانبارآندر
فضايجمعيروستامستقرخواهدشد.شكلکليآبانبارهامستطيلشكل
ویادایرهايشكلباسقفگنبديميباشد.دراستانهايهرمزگان،بوشهر
وسمنانبهدليلکمبودنآبشيرین،آبانبارهایيوجوددارندکهمعموالً
دارايگنبدهايخيليبلندووسيعبودهوفاقدبادگيرهستند.آبانبارهادر
خطآسمانروستایكيازنقاطمرتفع)برجسته(محسوبميشوند،لذادر
منظردورروستااینعنصرقابلمشاهدهميباشد.دربعضيازروستاهامانند
روستايفهرج)یزد(ابعادبادگيرهايآبانباربسياربزرگاستوگنبدآندر

ميانبادگيرهابهطورکاملاحاطهشدهاست.

• يخچال ها 	
یخچالهاازدیگرعناصرمحافظآبدرفصولگرمسالميباشندکه
انباررافقط انبارهااست.نمايبيرونيآب شكلظاهريآنهاشبيهآب
سقفگنبدي،احيانًابادگيرها،سردرپلكانیونمايسرپوشيدهراهروي
سقف را یخچال بيروني نماي که حالي در ميکند. مشخص آن پلكان
بلندمشخصميکند.بدیهیاستکهحجمبزرگ گنبديودیوارههاي

یخچالهاهمعاملمهمتأثيرگذاریبرمنظرروستاهستند.
ازعناصردیگریکهبهعنوانتأسيساتآبيدرروستاهااستفادهميشود،
آسيابها،آبدنگهاوحمامهايروستایياستکهعمومًابرشكلظاهري

روستاهاتأثيرگذارند.

• دريا	
دریابهدالیلمتعددوازمنظرهايمختلفآبوهوایي،معيشتي،دیدومنظر
وفعاليتتفرجگاهيجاذبجمعيتميباشد.معموالًدرروستاهايمجاوردریا
معبراصليبهموازاتدریاومتصلبهآنومعابرفرعيجهتدسترسيآسان
بهدریا،عمودبرآنشكلميگيرد.استقرارمعبراصليدرمجاورتدریاموجب
شكلگيريالگويخطيدرشبكهمعابرشدهاستوبهتبعهمينالگويخطي
معموالًميدانویاتقاطعقابلتوجهيدرسطحروستاوجودندارد.اینالگورا
میتواندرروستایالفت)بندرالفت(درجزیرهقشممشاهدنمود،بااینتفاوت
کهبهدليلاهميتبسيارزیاددومسجددرحاشيهدریاودوفضایبازدرطول
معبرساحليقرارگرفتهاند.مجموعهایندوبنايمهموفضاهايبازمرتبطباآن
وهمچنينمعبرحاشيهدریااینمجموعهفضایيرابهمحيطياجتماعيومكاني

سنتيتبدیلنمودهاست. برايبرگزاريآیينهايمذهبيـ
محوطه سازي در مقابل يك آب انبار در روستاي عقدا _ يزد

منظر آب انبار و مسجد جامع در پس زمينة روستاي الفت در جزيره قشم
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درياچه رود سفيد رود در گيالن عاملي مهم در شكل دهي به سيماي روستاهاي حاشيه اي

تأثير دريا بر نحوه استقرار بافت روستا

ب- ويژگي هاي زمين و تأثير آن بر منظر روستا
زمينبهعنوانبسترقرارگاهروستاازابعادمختلفیبرمنظرروستاتأثيرمستقيم
وقطعیدارد.ویژگیهایموردنظراینپژوهشکهدربررسینمونههایموردی

نيزبدانپرداختهشدهاستعبارتانداز:پستیوبلندیوجنسزمين.

• پستي و بلندي	
تأثيرگذاربرمنظرشهریاست. ازعواملبسيارمهمو بلندی پستیو
بدیهیاستکهدربسترغيرمسطحراهحلهاییکهبرایشكلگيرییکبافت
روستاییدرنظرگرفتهمیشودکاماًلمتفاوتازبسترهایمسطحاست.به
عنواننمونهدرشيبتندمعموالًکمبودزمينمسكونیبهشدتوجودداردو
لذامعموالًدربررسیهایمورفولوژیایننواحیمشخصمیشودکهاندازه
دانههایمسكونیکوچکاستوواحدهایسكونتیفاقدحياطمیباشند.به
عالوهدرمناطقکوهستانیروستائيانبرایبهرهوریبهتراقتصادیاززمين
تند شيبهای در را خود سكونتی واحدهای کشاورزی( پایه بر )اقتصاد
میسازندوزمينهایهمواررابهکشاورزیاختصاصمیدهند.درمواردی
نيزمشاهدهشدهاستکهزمينهایپرشيببهصورتپلكانیسامانیافتهودر
اینمحدودههاکشاورزیصورتمیپذیرد.بهعالوهتجربهطوالنیروستائيان
آنانراآمادهمقابلهباسيلنمودهاستوبههميندليلپهنههایپستسيلگير

رامناسبساختوسازتشخيصدادهاند.
شامل روستاها منظر بر شيبدار زمينهاي تأثيرات خالصه طور به

مواردزیراست:
الف– ابنيهروستاازفاصلهدوردرمعرضدیدبيشتريقرارميگيرند.

روستايي در خليج فارس در استان هرمزگان )كسرائيان، افشار نادري: 1381(
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ب– زمينهايمسطحتربرايکشتوزرعاستفادهميشود.

ج-واحدهايمسكونيفاقدحياطاست.
د-ساختمانهاحداقلدوطبقههستند.

ه-قطعاتتفكيكيدرزمينهايشيبدارریزدانههستند.

و-درزمينهايمسطحفقطساختمانهايبلندترشاخصترمحسوب
خوانایي باشند، بلندتر عمومي ساختمانهاي چنانچه لذا میشوند،
روستاافزایشخواهدیافتولیدرروستاهاییکهبربسترشيبدار
قرارگرفتهاندکيفيتساختمانها،رنگوشكلآنهاسببشاخصتر

شدنیکبنامیشود.

• جنس زمين )نوع و كيفيت خاک(	
معيشتروستائيانعمدتًابهتوليدکشاورزیوابستهاست،لذاپایداری
خاكنباتیکهازمهمترینعواملتوليدیمحسوبمیشود،ازمهمترین

اقداماتآنانمیباشد.لذادرتعيينمحلاستقرارروستاوتوسعهآنحفظ
خاكنباتیقابلکشاورزیمهمترینعاملمحسوبمیشود.باتوجهبه
اینامرروستائياندروهلهاولتوسعهروستارابررویخاكهاینامرغوب،
زمينهایسخت،صخرهایویاشورانجاممیدهندوخاكهایمرغوبرا
برایامرکشاورزیحفظمیکنند.باتوجهبهاینامرمالحظهمیشودکه

جنسزمينتأثيرقطعیبرمنظرکالنروستادارد.

ج- اقليم و تأثير آن بر منظر روستا
تنوعآبوهواينواحيمختلفایران،ویژگيهايمتنوعيراسببگردیده
است.اقليمایرانمجموعهايمتنوعازقلمرويآبوهوايگرمبياباني،آبو
هوايمعتدلخشک،آبوهوايمدیترانهايوهمچنينآبوهوايقارهاي
مرطوباست.سواحلدریايخزردارايآبوهوايمدیترانهايپرباران،
نواحيشمالغربایران)آذربایجان(دارايبهاروتابستانکوتاهوزمستانهاي
سردوطوالنيودرجنوبایرانداراينواحيکمبارانوفاقدزمستانحقيقي
هستند.تفاوتاقليمدرایرانبسيارزیاداستبهنوعيکهدریکزمانتفاوت
فاحشدرجهحرارتهوامشاهدهميشودوازطرفدیگرتفاوتدرجه

حرارتدرطولسالدربسياريازنقاطایرانبسيارزیاداست.
تنوعاقليميایرانوویژگيهايآنتنوعبسيارزیادمنظرروستاهاياین
سرزمينراسببشدهاست.دراینبخشتأثيراتاقليميبرمنظرروستاها
بهطورمختصربيانشدهاست.درابتداچهاراقليمکليموردتوجهميباشند.
اقليمسردوکوهستاني،گرمومرطوب،معتدلمرطوبوگرموخشک.سپس

تأثيراتبادورطوبتبرمنظرروستاهاموردتوجهقرارگرفتهاست.
دراینجاالزماستتوضيحدادهشودکهدراینبخشپژوهشازمنابع
متعددیجهتبررسیتأثيراتاقليمبرکالبدروستابهرهبردهاست.اینمنابع
عبارتانداز:احمدیان،رضا؛محمدی،حميد۱۳88؛زرگر،اکبر۱۳78؛کسمایی،
مرتضی۱۳6۳.بهعالوهنگارندهبراساسبررسیتعداد4۵روستادرسراسر
ایرانودرتمامیتقسيماتاقليمیمطرحدرایرانبهاستنتاجتأثيراقليمبرمنظر
روستاهایایرانپرداختهاستودراینبخشدرجاهاییکهالزمتشخيصداده

شدهاستشواهدموردبررسيدراینمطالعهارائهمیگردد.
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در مناطق كوهستاني به منظور حفظ اراضي كشاورزي محل استقرار ابنيه روستا در 
اراضي صخره اي انجام مي شود

در مناطق كوهستاني به منظور حفظ خاک نباتي روستا، به انتخاب زمين هاي صخره اي 
و يا سخت براي خانه سازي مي پردازند

• تقسيمات اقليمي و تأثير آن بر منظر روستا	
الف-اقليمگرمومرطوب

-درمناطقگرمومرطوبمنظرروستاچهرةنسبتًامتفاوتيدارد.بهدليل
حلمشكلرطوبت،چهرهبافتوطرحمعماريبرایایجادکورانهوا
درساختمان،تغييراتچشمگيريپيداميکند.درچنينمناطقيگاهي

پنجرههاتانزدیککفاتاقپایينميآیند.

-برخالفمناطقگرموخشکومطلوبيتبافتمتراکمودرهمتنيده،
درمناطقگرمومرطوببناهايکوشکمانندوترجيحًادوطبقهمورد
توجهميباشد.اطرافاینبناهامعموالًبازاستوباساختمانبعدي
لذا نشود. هوا طبيعي ازجریان مانع که است فاصلهاي چنان داراي

اینگونهمعماري،بافتنسبتًاپراکندهايراایجادميکند.
-دراقليمگرمومرطوب،جهتاستقرارواحدمسكونيجنوبتاجنوب
شرقياست.رنگسطحخارجيروشن،سطحشيشهخورمتوسطو
الگوياشغالسهجبههوبعضًاحياطمرکزيميباشد.همچنينبافت

کالبديدرایناقليمنسبتًاپراکندهاست.
جهت در مسكوني واحدهاي هرمزگان( )استان الفت روستاي در  -
جنوبتاجنوبشرقياستقراریافتهودارايالگويچيدمانفضایي
خارجي سطح رنگ روستا این در ميباشند. مرکزي حياط دور به
ساختمانهابهدليلعدمجذبنورخورشيددربافتقدیمروشناست
)استفادهازسيمانسفيد(امادربافتجدیدرنگسطحخارجيتيره
)بلوكهايسيماني(استودرروستايبندرطاهري)استانبوشهر(
ميرسد. متر یک تا گاه تابش و دما علت به دیوار باالي ضخامت
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ب-اقليممعتدلومرطوب
-درنواحيمعتدلکهتغييردرجهحرارتدرطيشبوروزوهمچنين
درفصولمختلفسالکماست،غالبًاسطوحبازشونسبتًازیاداست.
-طرحخانهغالبًابهصورتیکالیهوخطياستوبهاینترتيبامكان

کورانهواازسطوحوسيعبازشوفراهماست.
تابشيواحد بهدليلعدممحدودیتهاي اقليممعتدلومرطوب -در
مسكوني،دارايالگويهندسيکوشکبوده،رنگسطحخارجيآزاد،
و زیاد نسبتًا بازشوها تاغرب،سطح استقرارساختمانشرق جهت

مصالحمورداستفادهدارايظرفيتحرارتيکماست.
-درتمامينمونههايواقعدراقليممعتدلومرطوباستانهايمازندران

وگلستانمواردفوقالذکرمشاهدهشدهاست.

ج-اقليمسردوکوهستانی
-درمناطقسردسيرعمدتًاساختمانهاجبههاصليخودراروبهجنوب

ميگشایندتاحداکثراستفادهازتابشخورشيدراببرند.
-نوعمصالح،استفادهازخشتیاچينهگليبيشترازمصالحيچونسنگ
رایجاستکهدراینمناطقنيزبهوفوریافتميشودوعلتآنبيشتر
بهخاطررفتارحرارتياستکهایننوعمصالحازخودنشانميدهند.
)خشتعایقمناسبيبرايممانعتازورودسرماوگرما،ازبيرونبه
داخلاستوبهخوبيعملمينمایدوساکنينخانهرادرآسایشنگه
ميدارد.درحاليکهسنگباسرعتوبهمقدارزیادحرارتداخلرا

جذبوباسرمايبيرونيمبادلهميکند(.
بام با طبقه، دو عمومًا سردسير، مناطق در ساختمانها کلي شكل -
تيرپوشوشيبمالیميبهطرفين،میباشدتابتواندآببارانوبرف

راراحتترهدایتکند.
-علتدوطبقهبودناکثرساختمانهادراینمناطق،ایناستکهطبقه
زیرینآنهابهدامهااختصاصداردوطبقهباالبرايافرادخانوادهاستفاده
ميشود.اینازجملهتمهيداتالزمبراياستفادهازدمايهوا،جهت

مقابلهباهوايسرداست.
 دراقليمسردوکوهستانيبهدليلسرمايزیاد،بافتمتراکموابنيه-

نحوي به اقليم این در بافت استقرار نحوه ميباشند. متصل هم به
استکهآفتابگيرباشد.معموالًتجمعاهاليدرمكانهایيصورت
اینتجمعخود قرارگيردو تابشخورشيد ميگيردکهدرمعرض
ميتواندمرکزمحلهايراایجادنمایدوگاهاینمرکزمحلههابهدليل
ایران ادبيات در فعالاند. سال سرد فصول در فقط آفتابگيربودن
اقتصاديساختارروستایي اصطالح“آفتابنشينان”عالوهبراجتماعيـ
بهاینمسئلهاشارهدارد.شبكهمعابردرجهتشمالي-جنوبيشكل
ميگيرندتانورآفتاببهاندازهکافيبهآنهانفوذکند.الگويچيدمان
فضایيحياطمرکزيودرونگرااست.واحدهايمسكونيروبهجنوب
استقراریافتهاند.واحدهايمسكونيدردوطبقهاحداثميشوندکه
عموماًطبقهزیرینبهداموطبقهباالبهاهالیخانهاختصاصدارد.

همچنينسطحشيشهخورپنجرهکماستودارايسایبانميباشد.
د-اقليمگرموخشک

با اقليمي آسایش خشک و گرم اقليم در واقع سنتي روستاهاي در -
سهروشفراهمميشدهاست:استفادهازسایهوباد،استفادهازآب
اقليم این وکاهشتابشخورشيد.منظرروستاهايقدیميواقعدر
کالبدي ویژگيهاي هستند. انطباق و سازگاري از موفقی نمونههای
محالتقدیميبهطورعمدهبایافتههايعلميجدیدمنطبقهستندو
آشكارميشودکهانطباقمحيطينتيجهفرآیندمفصلآزمایشوخطایي
ميباشدکهدرمسيرتكاملطراحيوساختبافتهايروستایيرخ
این در آسایش ایجاد بهکارگرفتهشدهجهت تمهيدات است. داده
اقليمکهتأثيراتمستقيمينيزبرمنظرروستادارندبهشرحزیراست:
-وجوددیوارهايمشتركدرساختخانههاباعثشكلگيريبافتفشرده
محالتشدهواینفشردگينهتنهادرهزینههايساختصرفهجویي
ميکند،بلكهحفاظتبيشتريرادربرابرعواملاقليميفراهمميسازد



33 عوامل و عناصر سازنده منظر روستا

بافت جديد بيارجمند

قرارميگيرندکاهشميدهد. راکهدرمعرضخورشيد وسطوحي
مجموعهفشردهازخانههايهمجوارتراکمباالیيازجمعيتراایجاد
ميکندوسفرهايپيادهراسازمانميدهد.اینالگوهمچنينراهنمایي
برايتعاملاجتماعيوروابطخانوادگياست.عدمتوجهبهاینتجربه
مهمدرروستایبيارجمنددراستانسمنانسببگردیدهاستتامسئولين
محلیدردهه۱۳60درپروژههایخانهسازیواحدهایمسكونیرا
درمحدودهتوسعهجدیدروستابدوندیوارهایمشتركساختهوبافت
راغيرفشردهودارایمعابريباعرضزیاداحداثکردهاندکهدرنتيجه

مشكالتزیادیرابهلحاظآسایشاقليمیبهوجودآوردهاست.
-جهتگيريخانههاباتوجهبهجهتوزاویهتابشخورشيدووزش
ایران، مرکزي شهرهاي در جهتگيري این است. انجامشده بادها

شمالشرقي-جنوبغربياست)تقریبًادرجهتقبله(.

-اختالفسطححياطازکوچهووجودباغچهوحوضدرحياطاز
دیگرراهكارهايدستیابيبهآسایشساکنيناست.

بامهاي با خانههایي بهصورت خشک مناطق روستاهاي اکثر منظر -
گنبديشكلاست.اینگنبدهايخشتوگليدرمقایسهباپشتبامهاي
صافعملكردمؤثرتريدرکاهشگرمايخورشيديدارند.شكلگنبد
بهسطحکلپشتبامميافزایدودرنتيجهشدتتابشخورشيدبرسطح
وسيعتريتقسيمميشود.بدینوسيلهدمايمتوسطبامکاهشميیابدو
گرمايکمتريبهدرونخانهمنتقلميشود.بهعالوهاینبامهاموجب
افزایشارتفاعسقفاتاقزیرینميشوندوفضايبيشتريرابرايصعود
هوايگرمدرونيوخروجآنازطریقبامفراهمميکنند.هنگاميکه

گنبددوجدارهمورداستفادهقرارميگيردفضايمياندوجدارهبهمثابه
عایقعملميکند.چرخشهوامياندوجدارهگنبدازطریقمنافذميان
آنهاگرمايناشيازتابشراکاهشدادهوفضايزیرپشتبامراخنک
بامهاجریان این نگاهميدارد.بدینوسيلهسرعتهوایيکهبرروي
ميیابدافزایشیافتهوفشارهوادرمنافذرويگنبدکاهشميیابد،در
نتيجههوايدروناتاقبهطرفمنفذهاجریانپيداميکندوبدینطریق
تهویهطبيعيهواصورتميگيرد.دوویژگيمهمدیگرسقفهايگنبدي
مقاومتبيشترنسبتبهانواعدیگرسقفهاونماندنآبرويآنبههنگام
بارندگياست.باتوجهبهمواردباالميتوانتأثيربرمنظربامواحدهاي

مسكونيرابهصورتبسيارشفافمشاهدهنمود.

-بادگيرنيزیكيدیگرازاجزايمساکنسنتيدرمناطقخشکبوده
کهباعملتهویهطبيعينقشبسيارمهميرادرفراهمنمودنمحيطی
مناسبدرفصلتابستانایفاميکردهاست.بادگيربادغالبتابستاني
راازطریقکانالهایيبهدرونتاالر،زیرزمين،حوضخانههدایت
جریان رويحوضخانه به بادگير برج از هوا که هنگامي ميکند.
ميیابد،عملتبخيرموجبخنکشدنفضايداخلساختمانميشود.

خط آسمان عقدا تحت تأثير عناصر شاخص روستا شامل گنبد شاهزاده علی اصغر 
و بادگيرهای رفيع
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-دراقليمگرموخشکبرايایجادسایه،کاهشدماوتلطيفهواومقابله
باتابشمستقيمخورشيد،تمهيداتزیردرشبكهمعابربهکارميرود:

• درشبكهمعابروميادینازدرختاستفادهميشود.	

• انتخابتناسباتیکهسایهاندازیرازیادمیکند.	
• درمعابر،ساباط،نورشكنویاگذرهایيبراياستراحتعابرینایجادميگردد.	
• آفتابخور	 تاسطح احداثميشوند ـغربي معابردرجهتشرقي

آنهاکاهشیابد.
• کوچههاکمعرضوباریکوبادیوارهايمرتفعشكلميگيرند،دراین	

صورتدمادرطولروزکاهشیافتهومعابرسایهداروخنکميشوند.

اهميت از فراغت اوقات گذران جهت سایه وجود اقليم، این در  -
روستاي در حسينيه مرتفع دیوارهاي مانند است برخوردار ویژهاي
عقدا)یزد(.همچنينعقبنشينيوروديواحدهايمسكوني،فضاهاي
به را نيزشكستهایي معابر لبه در نمودهو ایجاد را نيمهخصوصي

وجودآوردهکهازنظربصريحائزاهميتاست.

كو چه ای كم عرض با ديوارهای بلند 
در ابيانه

بازار در روستاي عقدا - يزد

بادگير پهن در روستاي الفت عنصري مهم در شكل گيري سيماي روستا

بادگيرهاي  كوتاه در روستاي قلعه نو در سيستان )كسرائيان، افشار نادري: 1381(
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تعامالت اجتماعی در فضاهای باز روستا

-عقبنشينيوروديهاعمدتًابهدليلایجادسایهومقابلهباتابشدر
ساعاتآفتابيميباشدمانند:روستايالسجرد)سمنان(،مهماندوست
)دامغان(،خرانق)یزد(،خوسف)خراسانجنوبی(،قلعهنو)سيستان(و

بسياریازروستاهاکهنگارندهمشاهدهنمودهاست.

باآگاهيازنقشمهميکهپنجرههاوسطوحبازشودرانتقالحرارت
دارند،برايپرهيزازگرماسعيميشودحتيالمقدورازایجادپنجرههاي
ایجاد آفتابگيرپرهيزشود. بدنههاي یاکاًلدر بزرگدرسمتجنوب
مشبکهايچوبيبااستفادهازحصيروپردهدرجلويپنجرهویانصب

پردهدرپشتآننيزدرزمرههمينتجربياتوروشهايمتعارفاست.
نمونهاینشبكههايچوبيرادرروستاهايابيانه،برزرودوکمجانمیتوان
مشاهدهکرد.برايایجادسایهخصوصًابربامها،ازدستاندازهايمرتفعو
گاهمشبکاستفادهميکنند،کهعالوهبراهميتآنهادرزمينهانتقالحرارت
ازبام،نقشمفيدایندستاندازها،کهقسمتهایيازبامرادرتمامطول

روزدرسایهنگهميدارد،روشنميشود.

با يك واحد مسكونی  مقايسه  تعريف شدن ورودی يك  واحد مسكونی سنتی در 
جديد در جداره معبری در روستای السجرد - سمنان

اتاق فاقد پنجره در دشت خوزستان، )زرگر، اكبر: 1378(

برای پرهيز از گرما سعی می شود حتی المقدور از ايجاد پنجره های بزرگ در سمت 
جنوب يا كاًل در بدنه های آفتاب گير پرهيز شود

سايه  ايجاد  براي 
بام ها،  بر  خصوصًا 
دست اندازهاي  از 
مشبك  گاه  و  مرتفع 

استفاده مي  شود
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گلي چينه و گرمسير،خشت مناطق در مصالحساختماني لحاظ از  -
در همچنين ميگيرد. قرار استفاده مورد کمتر نسبي تراکم دليل به
روشن رنگهاي از استفاده گرمسير، مناطق در رنگ، انتخاب
)معموالًبارنگسفيدگچبرايپوشاندنبدنههايخارجيویارنگ
نخوديکاهگل(دربازتابنورموثراستوسببخنكيهواميشود.

• باد و تأثير آن بر منظر روستا 	
درهریکازنواحيومناطقایرانبادهايمحليوجودداردکهتأثير

مستقيمیرويساکنانومعماريومنظرعموميروستاميگذراند.
بهعنوانمثالدرمناطقشمالایران،کجبارانپدیدةکاماًلًشناختهشدهاي
جبهههایي باران نوع این است. افقي کاماًلً گاهی و باد همراه که است
معرض در است، باران این ضربههاي جهت در که را، سكونتگاهها از
فرسایشقرارميدهد)جبههغربيساختمان(.بههمينلحاظدرطراحي
ساختمانهاياینناحيه،تأثيراتاینبارانکاماًلًدرنظرگرفتهميشود،به
اینترتيبکهعرضساختمانرادرسمتمغرببهحداقلميرسانندو
دراینجبههسطحشيبداريتازمينایجادميکنند،بازشوهارادراین
ميسازند جهت این در را دوم دست فضاهاي و نميدهند قرار سمت
به آنجملهميتوان از که دیگر تمهيدات فنونو بسياري از استفاده و
قيراندودکردنکلسطحاینجبههاشارهکردکهمعموالًدرساختمانهاي

جدیدنيزدیدهميشودکهمنظرمعموالًنامطلوبیراایجادمیکند.

دریکطبقهبنديکليميتوانبادهارابهدوگروهمفيدومضرتقسيم
کردکهبرايهرکدامازاینبادهاراهحلهايکالبديخاصيدرنظرگرفته

شدهاستکهميتواندراقليمهايمختلفآنرابررسينمود:
مفيد باد از استفاده جهت روستاها بافت مرطوب و گرم اقليم در  -
در معموالً محالت مراکز و است گرفته شكل باز نسبتًا بهصورت
جایيمكانیابیميگرددکهکورانباد،آسایشنسبيرافراهمکند.در
ایناقليمواحدهايمسكونيدارايطرحيگسترده،حياطمرکزيو
نيمهدرونگراميباشدودرجهتاستفادهازبادمفيداستقراریافتهاند.
امر این ازدالیل نسبتًاکوچکاست.یكي پنجرههامتوسطو سطح
جلوگيريازورودبادگرمبهداخلساختماندرفصلتابستاناست

بافت متراكم روستای كويری

واحد مسكوني در خيررود مازندران استفاده از ايزوگام در جداره آن جهت مقابله با 
كج باران سيماي روستا را نامطلوب نموده است

نحوه مقابله با تأثير كج باران بر خانه هاي روستايي در استان گيالن
دو شيوه مقابله با كج باران با تأثير مطلوب و نامطلوب بر منظر
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وشكلپنجرههابلندوکشيدهاست.اینشيوهدرواحدهايمسكوني
در عمومًا روستا این در پنجرهها ابعاد ميشود. دیده روستايالفت

حدود۱20×90سانتيمترومشبکاست.
-دراقليمگرمومرطوبمعابردرجهتبادمفيداحداثمیشدندو

عریضووسيعهستند.

-دراقليممعتدلومرطوببافتروستاهاجهتاستفادهازبادمفيدبه
صورتبازوگستردهشكلميگيرد.درایناقليمواحدهايمسكوني
طبقه دو بعضًا و ميباشند گسترده و الیه،خطي یک دارايطرحی
هستند.درروستايخيررودوچيلکدراستانمازندرانحدودچهل
ازواحدهايمسكونيدوطبقهاستکهطبقهدومعمدتًادر درصد
فصولبهاروتابستانجهتبهرهمنديازبادبيشترمورداستفادهقرار
ميگيرد.واحدهايمسكونيعمدتًادرجهتشرقيـغربياستقرار
یافتهاندتاهریکازاتاقهابتوانندبادشمالرابهخوبيدریافتکنند.
مقابل در و بوده وسيع دارايسطح بازشوها اقليم این در همچنين
یكدیگرقراردارند.درایناقليمنيزمعابردرجهتبادمفيدواقعشده
از استفاده جهت مسكوني واحدهاي ميیابد. افزایش آنها عرض و

تهویهمناسببهصورتبرونگرااحداثميشوند.

-دراقليمگرموخشکبرايمقابلهبابادهايمضراقداماتزیرصورت
ميگيرد:

کاشتدرختهاودرختچههاوگياهانبوتهايخاصمناطقکمآب	•
وکویريدرشنزارها.مانندتاغکاریدرشهرستانسبزوارجهت

جلوگيریازحملهشنهایروانبهروستاها.
ایجادموانعبرسرحرکتشنهايروان،درختکاريیادیوارکشي	•

درمجاورتروستادرجهتعمودبرباد.
کاشتدرختدردرونبافتروستا.	•
استقرارروستادرپناهیکصخرهیادره.	•
ایجادبافتفشرده.	•
معابرپيچدرپيچوباریک.	•
جهتمعابرعمودبرجهتباد.	•
سرپوشيدهنمودنبخشیازمعابر	•

بادعملكرد با مواجهه در گنبديشكل بامهاي احداث اقليم این در
مناسبيداشتهوموجبکاهشدمايبامميشود.بهعنوانمثالاینامردر
روستاهايفهرج،عقدا،اسالميهدراستانیزدمشاهدهميشود.همچنين
درنواحيایناقليماستفادهازبادگيررایجاستکهگاهچندطرفه)بسته
یزد(، )استان اسالميه فهرج، روستاهاي در ميباشد. مفيد( باد بهجهت
خوسف)استانخراسانجنوبي(جهتبادبرجهتواحدهايمسكوني

تأثيرداشتهواینواحدهادرجهتشماليـجنوبياستقراریافتهاند.

استقرار روستا در مكانی كه روستا را از گذر بادهای مضر حفظ كند

بادگير در مناطق گرم  شكل رايج 
و خشك
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دربرخيازروستاهاازایجادپنجرهدرمقابلبادهايشنآورخودداري
ودرمقابلبهایجادروزنههایاپنجرههایيباابعادکوچکاقدامميکنند.
درروستايمهماندوست)استانسمنان(عالوهبروجوددیوارهايمرتفع،
وجود صورت در و بوده پنجره فاقد بعضًا قدیمي مسكوني واحدهاي
با مقابله براي وخشک، گرم اقليم در است. کوچک آنها اندازه پنجره

بادهايمضرتغييراتیرادرشبكهمعابراعمالمیکنند:
-دراقليمسردوکوهستانيبرايمقابلهبابادهايسردومضرواحدهای

مسكونيدارايویژگيهايزیراست:
نوعپالندرواحدهايمسكونيفشردهاست.	•
جهتاستقرار،جنوبشرقيتاجنوبغربيميباشد.	•
سطحوتعدادپنجرهکماست.	•
برايایواندیوارهايجانبياحداثمیشود.	•
واحدهايمسكونيباطرحيفشردهاحداثمیشود.	•
در	• ميباشد، جنوبغربي تا جنوبشرقي واحدها استقرار جهت

روستايامامتقي)استانخراسانرضوی(واحدهايمسكونيبراي
استفادهازبادمناسبروبهجنوبوجنوبشرقياستقراریافتهاند.
درروستايخيارج)استانقزوین(تماميواحدهايمسكونيیک
)طبقه واقعشدنساختمان از پيشگيري امر این دليل است، طبقه

دوم(درمعرضبادهايسرداست.

• رطوبت و بارش و تأثير آن بر منظر روستا	
رطوبتوبارشازجملهعواملياستکهدراقليمهايگرمومرطوب
ومعتدلومرطوبتأثيراتبارزيرابرکالبدداشتهکهبهطورکليميتوان
نفوذآنرادرفاصلهايکهمابينفضايخانههاوجوددارندمشاهدهکرد.
اقليمهاي در روستاها، منظر بر بارش و رطوبت تأثير کلي طور به اما

مختلفباراهحلهايمختلفينمودميیابندکهبهشرحزیرميباشد:
-وجودرطوبتدراقليمهايگرمومرطوبومعتدلومرطوبموجب
یابد. افزایش مناسب، کوران امكان دليل به معابر عرض ميشود
همچنينبرايجلوگيريازتخریبدیوارواحدهايمسكونيدراثر
بارشهايرگباريکهازشيبتندارتفاعاتبهسمتبافتميآیند،
واحدهاي و معبر بين متر یک حداقل ضخامت به محافظ سكوي
مسكونياحداثميگرددکهمنظرمعبررانسبتبهمعابرروستاهاي
دیگرمتمایزکردهاست.ایننحوهمقابلهبارطوبتوبارشدرمنظر

روستایکندلوسدراستانمازندرانمشاهدهمیشود.

برابر رطوبت  به عنوان محافظ در  به كارگيری سنگ در پای ديوار  نحوه 
)روستای كندلوس - مازندران(
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-دراقليمگرموخشکنيزهمانندگرمومرطوبساختمانرويزمين
قراردارد.همچنيندیوارواحدهايمسكونيمتصلبهمعابربهدليل
بارشهايمقطعيفرسایشميیابد،اینامردرروستايعقدا)استان
مشاهده رضوي( )خراسان تقي امام و سمنان( )استان فرومد یزد(،
وسقف دیوار باران، نفوذ از برايجلوگيري اقليم این در ميشود.
از استفاده با دیوارها پاي و اندودشده کاهگل با قدیمي خانههاي
خاكباالميآید.اینامرموجبتمایزمنظرمعابرروستاهايواقعدر
ایناقليمميشود.دربرخيازروستاها،عرضوارتفاعاینسكوها
چهارراهها مسير در نشيمن سكوي عنوان به که است اندازهاي به
شكلگيري موجب بعضًا و ميگيرد قرار استفاده مورد گرهگاهها و

فضاهاياجتماعيمیشود،مانند:فهرجوعقدادراستانیزد.
-دراقليممعتدلومرطوبواحدهايمسكونيبهدليلوجودبارشو
رطوبتبسيارزیاددارايبامشيبدارباپوششسفالي،گالي،حلب
واخيراًصفحههايآزبستيبودهوفاقدزیرزمينمیباشندوبرروي

پایههايچوبيیاکرسيچينياستقراریافتهاند.
بارش ميزان نسبي بودن باال دليل به کوهستاني و سرد اقليم در -

ویژگيهايزیروجوددارد:
بامواحدهايمسكونيمسطحاست۱.	•
ساختمانرويپایههايسنگيوگليقرارميگيرد.درروستاهاي	•

اشتبين)استانآذربایجانشرقي(وازغد)استانخراسانرضوي(،
کرسيچينيبهارتفاعیکمتردیدهميشود.

و	• وچوب وگل،سنگ ازخشت استفاده اقليم این در همچنين
از کاهگلمرسوماست.درروستايازغددرخراسانرضويپي
سنگودیوارازخشتوگلساختهميشدهوبعضًابهدليلوجود
رطوبت،باچوبنيزترکيبميشدهاست.درروستايآهار)استان
تهران(درساختمانهايقدیميازسنگ،خشتخاموچوبودر
ساختمانهايجدیدازآجروتيرآهناستفادهميشود.درروستاي
کاهگل از ساختمان سقف پوشش شرقي( )آذربایجان ذاکرکندي
استکهالبتهبانمکترکيبشدهومحكمميگرددودرروستاي

۱ـدربرخیروستاهایکوهپایهالبرزدردورههایمتأخرازسقفشيروانیدراقليمسد
استفادهشدهاست،مثلروستاهایدماوندودربندو...

خاهسان)استانکردستان(استفادهازچوبونيباپوششگلدر
سقف،سنگوخشتبرايدیواروسنگبرايکرسيچينيمرسوم
عمومی منظر بر اقدامات این از کدام هر که است بدیهی است.

روستاتأثيراتزیادیمیگذارد.

د- پوشش گياهي 
پوششگياهيعالوهبرنقشيکهدرسالمتزیستمحيطيدارد،عامل
مهميدرارتقاءکيفيتبصريمحيطروستایيبهشمارميرود.وجودگياه
درمحيطانسانساخت،تضادخوشآینديراباخطوطبيروحساختمانها
الگوها،شكلهاو بافتها، انسانساختپدیدآورده، ودیگرسازههاي
ارتقاءکيفيتبصريمحيط ارائهميدهدوموجب رنگهايمتفاوتيرا

ميگردد.

• چشم انداز روستا و پوشش گياهي	
عمدتًاتواليوتنوعچشماندازهايطبيعيمنظرروستایيبسياربيشتراز
چشماندازهايطبيعيشهرياست،همچنيندربافتهايروستایيعناصر
ترکيبشده ارگانيک کاماًلً بهصورت گسترده گياهي پوشش با مصنوع

روستای ازغذ )خراسان رضوی(
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به است. گشته محيط مطلوب و بصري تنوع ایجاد موجب امر این که
ميتوان را روستاهايکشور اکثر منظر ازشاخصههاي یكي دليل همين
و... درختان مراتع، وجود دانست. سبز فضاي و طبيعي چشماندازهاي
ميتوان و است بخشيده ما کشور روستایي مناظر به خاص جلوهاي
ادعاکردکهچشماندازکالبديروستاتوسطچشماندازطبيعيآنادراك
ميشودوبخشهايمحدوديميتواندازچشماندازيکاماًلًانسانساخت
برخوردارباشدودربقيهمواردنقشچشماندازطبيعيوفضايسبزغالب
برحوزهدیداست.چمنزارها،مراتع،گونههايمختلفگياهيورنگ
آنهادرفصولمختلفنيزاینتنوعبصريرادوچندانکردهاست.ازاین
روانواعدرختان،درختچهها،بوتهها،گلها،انواعچمنوعلفدرکنار
آبوعناصريازکفتأثيربسزایيدرکيفيتفضایيدارند.اینتأثيربه

قدمتزندگيبشرياست.

• نقش پوشش گياهي در فضاسازي	
در نمونه عنوان به دارند، فضاسازي در مهمي بسياري نقش گياهان
عنوان به و ميگيرند عهده به کالبدي نقش درختان از ردیفي مواردي
جدارهساز،جداکننده،تحدیدکنندهفضا،پسزمينهویاپيشزمينهروستا
نيزمطرحاست.دراینطبقهبندينكتهمهمدرارتباطباپوششگياهي

توجهبهویژگيهايفضاسازآنهااست.

• ارزش كاركردي پوشش گياهي	
و بيولوژیكي لحاظ به گياهي پوشش و سبز فضاي کارکردي ارزش
ایجادسایهوخنكيدرارتقاءواقعيمطلوبيتفضایينيزانكارناپذیراست.

• پوشش گياهي و تنوع رنگ	
ازجنبههايقابلبررسيمنظرروستاهاحضورپوششگياهيدرفضا
ميتواندایجادتنوعرنگيدرفضاباشد،بهعنواننمونهانواعگلهاوسایر
پوششهایگياهيدرتقابلرنگيباکفوجدارهها،توليدغنايبصري
مينمایندکهکليتمواردذکرشدهدرروستاهابهوفوریافتشدهوجزئي
تفكيکناپذیرازروستاهااست.لذاتوجهبهاینکيفيتدرروستاهاباید

موردبررسيقرارگيرد.

نقش پوشش گياهی در فضاسازی 
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الزمبهتوضيحاستکهدربسياريازموارددخالتهايانساندرمحيط
ميکند. دگرگوني دچار را روستا منظر طبيعي بستر کلي بهطور طبيعي
از چوب برداشت مانند اقتصادي دخالتهاي ميتوان دخالتها این از
جنگلها،تغييرشكلزمينبهدليلفعاليتهايمعدني)بهصورتکاماًلً
ساحل و رودخانهها بستر از ماسه و شن برداشت از ميتوان ملموس
دریاهااشارهکرد(،فعاليتهاياطالعرساني)مانندتبليغاتحكومتيویا
تجاري(وساختوسازتأسيساتوتجهيزاترانامبرد.هرکدامازاین

فعاليتهابرپوششگياهيمؤثراست.
به كارگيری طبيعت در اطالع رسانی - جاده رشت – امام زاده قاسم 
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 مطالعه موردی 1:
                  روستای چيلك

• مطالعات عمومي	

	موقعيت
روستايچيلکازتوابعشهرستاننوشهر،بخشمرکزيودهستانبلده
کجورميباشدکهدرفاصلة۱0کيلومتريشرقنوشهرکنارمحورجادة
ارتباطينور-نوشهرقرارگرفتهاست.اینروستاازنظرموقعيتجغرافيایي
ازشرقبهاراضيکشاورزيکهنهسرا،ازجنوببهجنگلوارتفاعات،از
غرببهنظامآباد)مزگاه(وازشمالبهدریايخزرمحدودميگردد.این

روستاازنظرژئومورفولوژيدرمنطقةپستساحليقراردارد.

	اقليم
که است هوایي و آب متنوع عناصر ترکيب نتيجة منطقه هر اقليم
پدیدار ناحيه هر موقعيتجغرافيایي با تطابق درزمانيطوالنيودر
تبخيرو ميزان باد. ميشود.عناصريچونگرما،رطوبت،فشارهوا،
بخارآبو...ازجملهپدیدههايتأثيرگذاربرشرایطاقليميمحسوب

بحري و توپوگرافي موقعيت از متأثر مازندران استان اقليم ميشوند.
استانوجریاناتجويبهطورکليدارايتابستانهايگرمومرطوب

وزمستانهايسردومرطوبميباشد.

	دما
براساساطالعاتآماريایستگاهسينوپتيکنوشهرمتوسطحداکثر
وحداقلساالنهدمابهترتيب۳2/8و۱9/9درجةسلسيوسبودهو
و مرداد با مقارن ماهسال گرمترین در درجهحرارت مطلق حداکثر
سال ماه سردترین در حرارت درجه مطلق حداقل و ۳2/8 شهریور

مقارنبابهمنماه9/8درجهسلسيوسميباشد.

	بارش
ویژگيهاي از ناشي منطقه جوي ریزشهاي از مهمي بخش
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در البرز سلسلهجبال وجود دیگر عبارت به ميباشد. آن جغرافيایي
جنوبمحدودةموردمطالعهوبهموازاتساحلدریاپدیدهاریاباتيک
تودههايهوايمرطوببردامنههايپرشيبکوههايساحليراسبب
تشكيل آن از پائينتر یا و شبنم نقطة تا هوا این سردشدن و شده
را منطقه شدید بارندگيهاي وقوع متعاقبًا و داده ابري سيستمهاي
موجبميگردد.براساسآمارگزارششدهازایستگاهسينوپتيکدر
سال۱۳79تعدادروزهايباراني۱22روزدرسالوبيشترینميزان
بارندگيدرمهرحدود۳66/8ميليمتربودهاست.ميزانبارندگيساالنه

۱۱۱8/8ميليمترگزارششدهاست.

	باد
بادهاياینمنطقهبادهايساحليمحليومنطقهايميباشد.بادهاي
ساحليمحليسببميشوندبخارآبتبخيروازسطحدریابهدشتو
ارتفاعاتنواحيجنوبيمنطقهمنتقلشود.بادهايمنطقهايشاملبادهاي
و )اسكاندیناوي بادهايشمالغرب مدیترانهاي(، غربي)جریانهواي
اطلسشمالي(،بادهايشماليوشمالشرقي)سيبري(ميباشد.بهطور
کليميتوانگفتجهتاصليوزشباددربهاروتابستانازشمال
غربوغربودرپائيزوزمستانازشمالغربيوشمالشرقيميباشد.

• مطالعات منظر	
	منظر از دور

منظرازدورروستايچيلکبهدليلقرارگيريبافتاینروستابر
بستريهموار،شاملعناصريمحدوداست.چنانچهازحومهروستارو

بهروستانگاهکنيمچهبسافقطپوششگياهيبهدیدهميآید.

	منظر فضاي ورودي به روستا
جادةوروديروستايچيلکازمحورنوشهر-نوردرفاصلةیککيلومتري
روستامنشعبميشود.درابتدایورودیروستادوتابلو،روستايچيلکرا
بهعنوانیکروستایتوریستيمعرفيميکند.الزمبهتوضيحاستکهاین
روستافاقدویژگیهاییکروستایگردشگریاستوفقطتعدادزیادی
خانههایویالییبهعنوانخانهدومدرخارجازروستاساختهشدهاست.

ابنيهموجوددرابتدايجادهوروديبهعلتکيفيتنامطلوبمعرفمناسبي
برايروستانميباشد.حضورعناصرينظيرتأسيساتوتابلوهابهدليل

عدمطراحيمناسبموجداغتشاشدرمنظروروديميباشند.

اینمحوربهعنوانیککریدوربصريزیباميباشدکهکوههايالبرزبا
پوششگياهيانبوهدرمقابلآنخودنمایيميکند.بناهايجدیداحداثشده
درامتداداینمسير،باشكلهایمتنوعومصالحجدید،تصویريازمنظر
ساختوسازهايجدیدروستارادرذهنبينندهمتبادرمينماید.اینابنيه

غالباٌهماهنگيباکالبدبوميروستاندارند.
ساختوسازهايجدیددراینمحور،بهدليلاستفادهازشكلهای
آورده وجود به قدیم بافت با متفاوت منظری مصالحجدید و متنوع
است.عدمهماهنگياینابنيهبهلحاظارتفاع،نوعمصالحوفرمسبب

شكلگيريمنظریناموزونشدهاست.

نمايي از ورودي روستا
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ازابنيةمهمموجوددراینمسيرمسجدبنيفاطمهميباشد.اینمسجدبهتبعيت
ازالگوهايسنتياحداثشدهودارايمعماريبرونگراميباشد.استفادهازحلب
درپوششسقفونردههايفلزيبهعنوانجداکنندهمعبروفضايمسجدو
بهکارگيريبلوكهايسيمانيدرجبهههايشماليوجنوبيباسيمايکالبدي
بومیاینناحيههماهنگنميباشدوبهنوعیاغتشاشبصریایجادنمودهاست.
درمعماريسنتي،فضاهايمذهبيبهلحاظبرخورداريازارزشواعتبار
ویژه،هموارهمورداحترامبناهايمجاورقرارميگرفتند.متأسفانهامروزهدر
موارديشاهدبيتوجهيبهاینمسئلهميباشيم.بهعنوانمثالدرطراحي
بنايمجاوردرمسجداینروستابهعلتبيتوجهي،بنايمسكوني-تجاري

بربنايمسجدمسلطشدهاست.

باادامةحرکتدراینمحور،ویالهايمسكونينوسازواقعدردامنة
به توجه بدون بناها این ميکند. بهخودجلب را ناظرین توجه کوه
هویتکالبديروستاباشكلهایجدیداحداثشدهاندودربدوورود

خبرازوجودیکمنطقهیيالقيدردامنةکوههاميدهند.
ساختوسازهادرامتدادمحوروروديبهطورپراکندهانجامشده
وپوششگياهيبهعنوانعنصرغالبوهویتبخشميباشد.ترکيب
پوششگياهيباعناصرمصنوعمنظربصريمطلوبيبهوجودآورده
است.ساختوسازهايویالیيدرانتهايمسيردردامنهکوهها،بخشي
ازعناصرمصنوعميباشدکهخبرازوجودیکمنطقهیيالقيميدهد.
محورورودیروستاهيچتصویريازمنظرکالبديبافتقدیمروستا

راارائهنمیدهد.

	منظر از فاصلة نزديك
بافتکالبديروستانيزبهشدتتحتتأثيرالگوهايشهريقرار
دارد.ویژگيهايبوميابنيهدرمعابرداخلیازنزدیکوباجزئياتقابل
ازعناصرهویتبخشروستامحسوب دركميباشد.پوششگياهي
شدهودرترکيببابافتکالبديمنظرمطلوبيرابهوجودآوردهاست.

نمايي ازمسجد بني فاطمه

نمايی از بناهای نوساز در معبر ورودی روستا
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تصاویريکهازداخلشبكهمعابربافتازمنظرروستابهدیدهميآیند،
تصاویريمتنوعوزیباميباشدکهدرآنپوششگياهيبافتمصنوع
ميکند، بهخودجلب را بيننده نظر بيشتر که آنچه و برگرفته در را

سرسبزيوطبيعتروستاميباشد.
درسالهاياخيرافزایشحضورافرادغریبهدرروستا،منظرمعابرآن
راتحتتأثيرقراردادهاست.روستایيانجهتحفظحریمخصوصي
خودازدیوارههايجداکنندهاستفادهميکنندکهدرگذشتهدراینروستا
وجودنداشتهاستواینخودعنصریجدیداستکهمنظرمتفاوتی
مختلف مصالح کارگيري به است. کرده ایجاد چيلک روستای برای
نظيربلوكهايسيمانيوجزئياتمتنوعایندیوارههاسيمايطبيعيو
کالبديمعابرراتغييردادهوموجبتنزلکيفيتفضایيآنهاشد.این
است. بصریشده تنزلهویت و بصری اغتشاش منظرجدیدسبب
عرضزیادشبكةمعابرامكاندركمنظرراباجزئياتبيشتربرايبيننده
فراهمميکند.دراینمعابربهندرتازپرچينهاوپوششگياهيبراي
جداکردنفضايخصوصيوفضايعموميمعبراستفادهشدهاست.
حریم جداسازی بر گياهي پوشش با ترکيب در سنگ از استفاده
خصوصیوعمومیمنظرمطلوبيرابهوجودآوردهاستکهبابستر
امرموجدکيفيتفضایيوبصري این طبيعیروستاهماهنگاست.

خاصيبرايروستابودهوباویژگيهايمحيطهماهنگميباشد.

دربخشهایيازروستاکهتحتتأثيرشهرهامیباشد،طراحيدیوارهها
بهسبکهايجدیدبهگونهايصورتگرفتهاستکهویژگيیکمعبر
روستایيدرآنبهچشمنميخورد.استقرارنامناسبتأسيساتجدید
)نظيرتيرهايبرق،لولههايگازو...(وعدمسازگاريآنهابامقياس
بافتکالبديروستاازدیگرعواملمخدوشکنندةمنظربهشمارميرود.
فرسودگيکالبديبناهايقدیميوناهماهنگبودنبناهايجدیدبابناهاي
قدیميازمهمترینعواملایجاداغتشاشدرمنظرروستاميباشد.استفادهاز
الگوهايشهريدراحداثابنيهجدیدوبيتوجهيبهزمينهکالبديموجود،
موجبتضعيفهویتکالبديروستاشدهاست.رواجاینالگوهاتهدیدي
برايارزشهايبصريوفضایيبافتميباشد.اینمسئلهدرموردابنية

عمومينظيرمسجدالنبا،خانهبهداشتروستانيزدیدهميشود.
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مسجدالنباءچيلکنمونهايازبناهاينوسازروستاميباشدکهداراي
فرميجدیدبودهوکالبدآنهيچهماهنگيباکالبدبناهايمذهبيویابا
کالبدروستاندارد.بيتوجهيبههویتکالبديمسجدسببشكلگيري
منظریشدهاستکهتداعيکنندهبنايمسجدنبودهوفاقدارزشهاي

بصريميباشد.

معماريبنایامامزادهبرطبقالگوهايبوميبودهوباسيمايکلي
بافتهماهنگميباشد.امااستفادهازدرآلومينيوميووجودلولههاي

گازدربدنةبناسبباغتشاشبصريامامزادهشدهاست.

خانةبهداشتروستانيزازدیگرابنيةعمومينوسازميباشدکهبر
اساسشكلهاوالگوهايشهرياحداثشدهاست.معمارياینبنا

فاقدارزشهايبصريابنيهبوميميباشد.

	منظر واحدهاي مسكوني
واحدهاي ميباشد. پراکنده مسكوني بافت داراي چيلک روستاي
مسكونيقدیميروستاغالباًیکطبقهبودهودرفضايبازواقعشدهاند.
اینبناهابهطورعمدهبااستفادهازسنگ،گلوچوباحداثشدهاند.

نمايي از امامزاده روستا

نمايي از خانه بهداشت روستا

نمايي معابر بافت

نمايي از مسجد النبا
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اینواحدهابهتبعيتازشرایطاقليميوبرايبرخورداريازکوران
هوادرهرچهارجبهةبنادارايبازشوهايبزرگميباشند.درخانههاي
قدیمياینبازشوهاعمدتًاچوبيبودهوباکليتبناهماهنگميباشد.

واحدهايمسكونيبهعنوانبخشيمهمازبافتمصنوعروستااز
ترکيب درگذشته ميرود. بهشمار منشر تشكيلدهندة اصلي عوامل
هماهنگعناصرمختلفبنابایكدیگر،فرمبنا،مصالح،سقف،بازشوها
و...وباطبيعتاطراف،سيمايبصريمطلوبيرابهوجودميآورد.

بناهايمسكونيدرفضايبازواقعشدهوروبهمعبراصليدارد.ترکيبکالبدي
ابنيهباطبيعتسبزاطرافمنظرمطلوبيایجادکردهاست.عناصرواجزايبناشامل
مصالح،بازشوها،سقفو...ترکيبهماهنگوموزونيرابهوجودآوردهاند.
اینمطلوبيتدرساختوسازهايجدیدبهدليلبيتوجهيبهزمينه
تأثير تحت نوساز مسكوني واحدهاي است. شده خدشهدار موجود،

الگوهايشهريوبااستفادهازمصالحينظيرآجر،سيمانوآهنو...احداث
ميشونداغلباینبناهابهلحاظفرم،نوعورنگمصالحوارتفاعهماهنگي
بابناهايبومينداشتهومنظرکليبافتروستارادچاراغتشاشکردهاند.
بناشاملدوطبقهبودهودرمجاورتمعبراصلي درتصویرزیر،
احداثشدهاست.وجودبازشوهايچوبيدرچهارجبهةبنا،سقف
شيبدارآنباپوششچوبوبدنههاياندودشدهباگلسفيدعوامل

اصليتشكيلدهندهمنظرمطلوببناميباشند.

اینبناهاغالباًبهعنوانویالهايافرادغيربومي،دربخششماليروستا
احداثشدهوبهلحاظفرم،مصالح،تكنيکهايساختوتعدادطبقات
هيچتوجهيبهبخشقدیميروستاندارد.اینمجموعهبهصورتمجتمع

اقامتيمجزاازبافتمسكونيروستادرآمدهاست.

برخیازابنيهروستا،بهلحاظفرم،مصالحوتعدادطبقاتباکليت
کالبدروستاهماهنگنبودهومنظریکاماًلًشهريدارند.

سيماي بناهاي مسكوني سنتي روستا

نمايي از ساخت و سازهاي انبوه وياليي در بخش شمالي روستا

نمايی از  مصالح و عناصر مورد استفاده در بافت

سيماي بناهاي مسكوني سنتي روستا
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 مطالعه موردی 2:
            روستای خيررود كنار

• مطالعات عمومي	
	موقعيت

نامهاي به مستقل روستاي سه شامل خيررود روستاي مجموعة
خيررودکنار،سيدعليکياسلطانومارگيردهاستکهبهلحاظفيزیكيبه
همدیگرمتصلميباشند.اینروستاهادرفاصلةحدود۱0کيلومتري
شهرنوشهرودرقسمتشرقياینشهرواقعشدهاند.مجموعهروستاي
خيررودکنارازشمالبهروستاياميررود،ازجنوببهاراضيملي،از
شرقبهرودخانةخيررودوازطرفغرببهاراضيروستايسنگتو

محدودميباشد.
ازنظرجغرافيايطبيعيروستاهايمذکوردرمنطقةجلگهايقرار
گرفتهوارتفاعآننسبتبهسطحدریايخزرحدود20متروشيب
عموميآننيزبهتبعيتازمورفولوژیمنطقهازجنوببهشمالميباشد.

	اقليم
ساليانه بازندگي ميزان و مرطوب و معتدل روستا هواي و آب
۱0۵6/4ميليمترميباشد.متوسطدرجةحرارتساليانهآننيز۱7/4
درجهسلسيوسگزارششدهاست.جهتبادغالبمنطقهازغرببه

شرقميباشد.

• مطالعات  منظر	
	منظر از دور

منظرازدورروستايخيررودکناربهدليلقرارگيريبافتاینروستا
بربستريهموار،شاملعناصريمحدوداست.چنانچهازحومهروبه

روستانگاهکنيمفقطپوششگياهيبهدیدهميآید.
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	منظر فضاي ورودي به روستا
قبلازورودبهجادةاصليروستا،وضعيتنامناسبوروديبابناهاينوساز
اطرافآن،هيچاحساسيازرسيدنیاشوقوروددرتازهواردبرنميانگيزد.
عدمتعریفوطراحيحوزةوروديوعدمخوانایيوپذیرندگيآنبهدليل
شرایطوویژگيهايطرفينوروديروستا،آنرابهعنوانیکخيابانفرعي
منشعبشدهازجادةاصليونهدرحدمعبروروديروستامعرفيميکند.

تنهانشانةروستا،تابلوينصبشدهدرابتدايجادهميباشد.وجود
ترانسبرق،تابلوهايتبليغاتيمختلفوناهماهنگوآشفتگيسيمهاي
برقوتلفنمنظریناموزوندروروديروستاایجادکردهاست.عدموجود
تشخصازدیگرویژگيهايوروديروستاميباشد.ساختوسازهاي
جدیدبااستفادهازمصالحجدیدنامتناسب)ایزوگامدربدنهها،استفاده
بين از الگوهايسنتيسبب و فرمها به بيتوجهي و و...( ازسيمان
است. درسازمانبصريشده اغتشاش ایجاد و کالبدي رفتنهویت

استفادهازمصالحنامناسبدربناهايموجوددرابتدايجادةورودي
روستامنجربهایجادمنظرینامطلوبشدهکهفاقدارزشهايبصري
و نبوده روستا براي مناسبي معرف بناها این ميباشد. روستا بافت
تشخصالزمبهعنوانمبدأوروديآنرادرذهنمتبادرنميکند.وجود
تابلوهايتبليغاتيمختلفوناهماهنگ،ترانسبرقوآشفتگيتأسيسات
سيمهايبرقو...منظریناموزوندروروديروستاایجادکردهاست.
درتصویرمقابل،مسيربهعنوانیککریدوربصريزیباميباشدکه
رشتهکوههايالبرزباپوششگياهيانبوهدرانتهايآندیدهميشوند.
اینمسير انتهای بهعنوانعنصريشاخصدر البرز کوههايسرسبز
منظر شكلدهندة عناصر از یكي عنوان به کوهها این ميشود. دیده

روستاهویتخاصيرابرايآنایجادکردهاند.

درحاشيهاینمعبر،ساختوسازهايجدیدبهصورتخانههايویالیي
پراکندهوجوددارد.کهعمدتاًتحتتأثيرالگوهايشهرياحداثشدهاند.
فضايخصوصياینخانهباغهابابلوكهايسيمانيخاکستريرنگازفضاي
عموميمعبرجداشدهاست.استفادهازاینبلوكهاسببایجادیكنواختي
درطولمسيرشدهاست.استفادهازفرمهاومصالحمتنوعباترکيبهاي
است. مسيرشده کلي درسيماي اغتشاش ایجاد گوناگونسبب رنگي
مطابقتصویر،اینبنابرطبقالگوهايسنتياحداثشدهواستفاده
خصوصي فضاي و معبر جداکننده جدارههاي در گياهي پوشش از
بناتحت امادرتصویردیگر، ارتقاءکيفيتبصريشدهاست. سبب

 سيمايي از معبر ورودي روستا

 سيمايي از ورودي روستا

 آشفتگي بصري ورودي روستا



منظر روستاهای ايران50

تأثيرالگوهايشهرياحداثشدهوبامعماريبوميروستاسنخيت
و شده کالبدي هویت تضعيف سبب ساختوسازها نوع این ندارد.
تهدیديبرايارزشهايبصريموجوددربافتکليروستاميباشد.
ایجاد ازمسيرسبب بلوكهايسيمانيدربخشعمدهاي از استفاده
سيمایيیكنواختوکسلکنندهدرطولمسيرشدهاست.اینجدارهها

سببتنزلکيفيتبصريمسيرشدهاست.

حضورپوششگياهيدرجدارهبرخيازابنيهسببارتقاءکيفيتبصري
شدهاست.ترکيبپوششگياهيباکالبدمصنوعمنظرمطلوبيرابهوجودآورده
استکهباهویتروستاهماهنگميباشد.اماکيفيتنامناسبپوششکف
سببتنزلکيفيتسازمانبصريشدهومنظرنامطلوبيبهوجودآوردهاست.

	منظر از فاصلة نزديك 
معابربهعنوانفضاهايبازعموميروستاامكانمشاهدةمنظربافت
کالبديروستاازفاصلةنزدیکرافراهمميآورد.ترکيبپوششگياهي
بابافتمصنوعروستا،دیدومنظرهايمناسبدرشبكةمعابرروستا
ایجادکردهاست.بهدليلبافتپراکندهوغيرمتراکمروستاتصاویري
کهازداخلشبكهمعابربافتازمنظرروستابهدیدهميآیند،تصاویري
بافتمصنوعدرميانپوششگياهي متنوعوزیباميباشدکهدرآن

محصورشدهاست.
عدممحصوریتزیاددرشبكةمعابرازویژگيهايخاصفرهنگي
ازسيمایروستا ناظر ادراك برچگونگي مناطقشماليميباشد،که
تأثيراساسيدارد.دربرخيازمعابرپرچينهاوپوششگياهيبراي
جداکردنفضايخصوصيوفضايعموميمعبراستفادهشدهاست.
دیوارهاي روستا، به غریبه افراد ورود با اخير سالهاي در متأسفانه
شده گياهي پوشش جایگزین سيماني بلوكهاي با رنگ خاکستري
است.منظرحاصلازایندیوارهاباویژگیهایمنظربومیروستاهای

منطقهکاماًلبيگانهاست.
وجوددیوارهايسيمانيواستفادهازعناصرالحاقينامتجانسدر
آن)وروديهایيبارنگها،ابعادوفرمهايمختلف(سببتنزلکيفيت

بصريمعابرروستاشدهاست.
بناهايجدید بناهايقدیميوناهماهنگبودن فرسودگيکالبدي
روستا منظر در اغتشاش ایجاد عوامل مهمترین از قدیمي بناهاي با
ميباشد.ساختوسازهايجدیدتحتتأثيرالگوهايشهريوبدون

توجهبهالگوهايبومياینمسئلهراتشدیدکردهاست.
بدنههايسبزووجوددیدهايزیبابهمناظرطبيعياطرافازعوامل
بيشتر در معابر مناسب عرض ميباشند. معبر بصري کيفيت ارتقاء
است، شده سبب موجود ابنية بين فاصله وجود و روستا بخشهاي
ایجاد عوامل و بوده ادراك قابل ناظر براي روستا منظر بخشعمدة

اغتشاشبصرينيزباجزئياتتمامدرمقابلدیدقرارگيرند.

 نمايي از بناهاي موجود در امتداد مسير ورودي

نمايي از جداره هاي معبر
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خوردن برهم سبب ساختوسازها، این از برخي بزرگ مقياس
بناهاي این از نمونهاي تصویر در است. شده معبر بصري تناسبات
راه سر بر مانعي طبقه سه بودن دارا با که ميشود مشاهده ویالیی

کریدوربصریمناسببهکوههايسبزمقابلميباشد.
استفادهازرنگهايمتنوعوناهماهنگدربدنةهايمحصورکننده
بخشهاي در آب مخزنهاي وجود پيادهرو، نداشتن وجود و معبر
مختلفروستايخيررودبهدليلبيتوجهيبهمقياس،تناسباتورنگ
آنوعدمهماهنگيبامنظرکلي،استفادهازمصالحمتنوعبارنگهاي

به توجه بدون جدید بناهاي ساخت یا و ابنيه بازسازي در مختلف
کالبدموجود،همچنينکيفيتنامناسبپوششکف،فرسودگيکالبدي
سبب بدنهها در استفاده مورد مصالح و طرحها ناهماهنگي بدنهها،
ازتأسيساتشهريازجملهتيرهايبرق، آشفتگيواغتشاشناشي
بصری اغتشاش و معبر بصري کيفيت تنزل و تلفن و برق سيمهاي

شدیدوتنزلکيفيتمنظرکلروستاشدهاست.

سقفمسجدروستابنابهضرورتاقليمي،شيبداربودهوجهت
جناغي قوسهاي از درگاه و بنا دیوارههاي در مسجد، هویت حفظ
فضاي و خيابان به رو که مسجد ورودي ایوان است. شده استفاده
عموميداردنمایانگرمعماريبرونگرايمناطقشماليکشورميباشند.

	منظر واحدهاي مسكوني
آنها درروستايخيررودکنارترکيبفضاهايمسكونيومعماري
اقليم،فرهنگعموميونوعفعاليت تحتتأثيرعواملمختلفينظير

نمايي از مخزن هاي آب

نمايي از مسجد و گورستان روستاي خير رود

تصويري از يك محور سبز در روستا

تصاويري از معابر بافت
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اقتصاديساکنينوتوانماليآنهاشكلگرفتهاست.اقليمروستاووجود
فضايکافيجهتساختوسازسببایجادبافتنسبتاًپراکندهشدهاست.
واحدهايمسكونيکهدرحاشيةمعبراحداثشدهانددرسطحروستا
کمتردیدهميشودواغلبخانههادربخشمرکزيقطعاتمسكوني
واقعشدهاند.جهتپاسخگویيبهشرایطاقليميروستاوحداکثراستفاده
ازکورانهوا،واحدهايمسكونيدرهرچهارجبههدارايبازشوهايبزرگ
ميباشندودربوپنجرههايقدیمياغلبچوبيميباشند.درواحدهاي
واحدهاي ميشود. استفاده فلزي پنجرههاي و درب از مسكونيجدید
مسكونيسنتيبهطورعمدهشاملبناهايیکیادوطبقهميباشندکهاز
خشتوگلساختهشدهاند.مصالحجدیدمورداستفادهدرروستابهطور
عمدهشاملبلوكسيماني،آجر،سيمان،گچ،آهنوچوبميباشد.براي
پوششسقفخانههادرقدیمازتختههایيبهنام»لت«استفادهميشد.امروزه
درپوششسقفواحدهايجدیدازایرانيتوحلباستفادهميشود.اینامر
سببازبينرفتنهویتمحليوایجاداغتشاشدرمنظرروستاشدهاست.

بهطورکليدربررسيمنظرواحدهايمسكونيروستاميتواناستنباط
نمودکهدراینروستاهمچوناغلبمناطقروستایيکشور،ابنيةسنتي
هماهنگباشرایطاقليميوفرهنگبوميومحليشكلگرفتهاند،بهگونهاي
کهبهبهترینشكلپاسخگوينيازهايساکنينبودهوآسایشآنهاراتأمين
مينمودند.متأسفانهامروزهساختوسازهايجدیددرروستاتحتتأثير
الگوهايشهريوبهتبعيتازآنهابدونتوجهبههویتروستاانجامميگيرد.
اینساختوسازهابهدليلعدمضوابطمشخصوهدایتگرازیکسوو
ناهمخوانيبافرهنگبوميساکنينازسويدیگرسببایجاداغتشاشدر

سيمايبصريوتنزلکيفيتبصريمحيطشدهاست.

است. مشاهده قابل مختلف بخشهاي در امر این بارز مصادیق
استفادهازمصالحمتنوعبارنگهايناهماهنگ،بهکارگيريبازشوهاي
نامتناسب،ارتفاعزیادبرخيازابنيةنوساز،استفادهازالگوهاوفرمهاي
ساختمانيناآشناباسنتساختوسازدرایننوعروستاهاازمصادیق
بارزاینامرميباشدکهدربخشهايمختلفروستاقابلمشاهدهاست.
ساختوسازهايجدیدبهدليلعدمتوجهبهبناهايقدیميمجاورخود
بينرفتنهماهنگيوهویت از الگوهايشهريسبب تأثير وتحت
کليبافتروستاوایجاداغتشاشونابسامانيمنظرروستاشدهاست.
تصویرمقابل،نمونهايازخانههايمسكونينوسازدرروستااست
کهبافرموالگويسنتياحداثشدهاست.وجودایوانروبهمعبر
بازشوهاي از استفاده دارد. روستا بومي فرهنگ از حكایت عمومي
که تجاري واحدهاي در فلزي کرکرههاي و باال طبقة در آلومينيومي
تحتتأثيرالگوهايشهريبودهاست،باهویتبوميروستاناسازگار
است.نوعپوششسقف،تناسباتبناوجنسبازشوهادراغلبموارد

نمايي از ابنيه موجود در امتداد محور اصلي روستا

نمايي از معبر منتهي به مسجد روستا

نمايي از مصالح و عناصر مورد استفاده در بافت
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باالگوهايسنتيهمخوانينداردواینناهماهنگينوعپوششسقف
ورنگآنوسایرعناصربخشنوسازواحدمسكونيبابخشقدیمي،
منظرنامطلوبيبهوجودآوردهوارزشهايبصريموجودراخدشهدار
کردهاست.درابنيهقدیمي،فرسودگيکالبدي)بدنهها،بازشوها،سقف(

سبباغتشاشونازیبایيدرمنظرروستاشدهاست.

نمايي از واحدهاي مسكوني سنتينمايي از واحدهاي مسكوني نوساز
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 مطالعه موردی 3: 
                 روستای اشتبين

• مطالعات عمومي	
	موقعيت

شمار در »سيهرود«، بخش »نوجهده«، دهستان در اُشتبين روستاي
روستاهايشهرستان»جلفا«ازتوابعاستانآذربایجانشرقيقراردارد.این
روستادرارتفاع۱000متريسطحدریا،درميانکوههايمرتفعمنطقهودر
نزدیكيرودخانةخروشانارسواقعاست.فاصلهاینروستاازشهرستان
جلفاحدود۱00کيلومترميباشد.ازنظرجغرافيایي،روستاياشتبينداراي
موقعيتيباطول۵۱/۳8درجةشماليوعرض29/46درجةشرقيميباشد.

	اقليم
سرد اقليم با مناطق جزء اقليمي تقسيمات نظر از شهرستانجلفا
ميباشد.اُشتبيندارايزمستانهايسردوطوالنيوچندینماهازسال
پوشيدهازبرفاست.ازتغييراتدمايهوايشهرجلفاچنيناستنتاجميشود
کهمتوسطدرجهحرارتکليطيدورة27سالهآمارسازمانهواشناسي
بينسالهاي76-۱۳49برابر۱۵درجهسلسيوسبااليصفربودهاست.
ميانگينحداقلدمادرطيایندوره8/9درجهوميانگينحداکثردماي
روزانه2۱/۳درجهسلسيوسميباشد.حداکثردمايروزانهدرتيرماهاست.

است روز 7۱ سال مختلف ماههاي در یخبندان روزهاي تعداد
در نسبي رطوبت بيشترین دارد. ادامه اسفند تا و شروع آبان از که
درصد برابر۳7 تير در آن کمترین و درصد برابر8۱ دي در اشتبين
اردیبهشت و فروردین ماههاي در معموالً منطقه این بارندگي است.
ميرسد. صفر به تقریباً مرداد و تير ماههاي در و حداکثر به
ازدیگرویژگيهاياقليميروستاياشتبينوزشبادهايمختلفدر

فصولسالاستکهذیاًلبهآنهااشارهميشود:
-آقيلیابادسفيد:بادگرميکهازطرفشرقمنطقةجلفادراواخربهار
واوایلتابستانميوزدوباعثخشکشدنسریعپوششگياهي
ميشودوبهزراعتمنطقهآسيبميرساند.اینبادازشمالروستارا
تحتتأثيرقرارميدهدودورةآنازاواسطخردادتاپایانتيراست
-قرهیلیابادسياه:اینباددراواخرپائيزبارشبارانودرزمستان
بارشبرفرابهدنبالدارد.جهتوزشاینبادازسمتشمال)کشور

آذربایجان(ميباشد.
-نسيم:اینبادازطرفغربميوزد.دمايهواراپائينميآوردودر
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اصطالحمحليبه»بادخوي«معروفاست.
-وعدهیلي:اینبادازشرق،روستاراتحتتأثيرقرارميدهد.دورة
وزشآنازاواخرزمستانواوایلبهارآغازميشودوباعثافزایش

دمايهواميشود.
-مهیلي:اینبادشبهاازسمتجنوبجریانميیابدودراصطالحعلمی
همان»نسيمکوهدره«ميباشد.زمانوزشاینبادفصلتابستاناست.

• مطالعات منظر روستا	
	منظر از دور

آن، بستر زیاد شيب و کوه دامنة در روستا شدن واقع دليل به
قابل اطراف کوههاي و تپهها از تنها دور فاصلة از روستا منظر
احاطه را روستا پلكاني کالبد کمربند، مانند به باغات است. مشاهده
خود مجاور تپههاي و کوهها سبز، کمربند این اطراف در کردهاند.
درپشت کالبدي بافت روستا، تپههايشرقي فراز بر ميکنند. نمایي
برگرفتهاند. در را آن واقعشدهوکوههايغربي باغاتشرقي زمينه

از بهطورکليویژگيهایيکهسيمايکالبديروستاياشتبينرا
فاصلةدورمعرفيميکنندعبارتانداز:

-لكههايسفيداطرافبازشوهاکهجهتجلوگيريازورودرطوبت
بهداخلساختمانگچکاريشدهاست.

-قرارگيريبيشتربازشوهادرجبهةشرقيبناهابهتبعيتازجهتشيبزمين
-مشاهدةخطوطصافورعایتتناسبدراندازةساختمانهاوتقریبًا

هماندازهوهمشكلبودنآنها
بستر زیاد بهشيب پاسخگویي کهجهت روستا کالبد پلكاني فرم  -

روستاشكلگرفتهاست.
-ترکيبکالبدمصنوعوپوششگياهيسيمايبصريمطلوبيبهبيننده

عرضهميکند.

	منظر فضاي ورودي به روستا
ميشوند، مشاهده روستا یک به ورودي مبادي از که تصاویري
بر مهمي نقش روستا از بازدیدکنندگان ذهني تصویر شكلگيري در
عهدهدارند.وروديبهروستاياشتبينازجادهايپرپيچوخمانجام
ميگيرد.باحرکتدراینجادهونزدیکشدنبهروستا،درابتداتنها
با کوهها ترکيب است. مشاهده قابل کوهها ميان در محصور باغات

باغاتویژگیبصريمطلوبيبهوجودآوردهاست.
سيماي از دور اشتبين

بخشي از سيماي بافت مصنوع و طبيعي اشتبين
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حوزةاستقرارروستابهگونهاياستکهدربدوورودبهآن،بافتقدیم
دیدهنميشودواولينتصویريکهازمنظرمصنوعروستابهچشمميخورد،
بنايجدیدآموزشيوساختمانمخابراتوتعدادیواحدنوسازاست.
اینابنيهبهشيوةالگوهايرایجدرسایرشهرهاساختهشدهوبهعلتعدم
توجهبههویتروستا،معرفمناسبيبرايبافتقدیمآننميباشد.کيفيت
نامناسباغلباینابنيهبهلحاظنوعمصالحمصرفي،رنگمصالحوشكل
کلیآنباعثاغتشاشونابسامانيمنظرروستاشدهاست.باکميحرکت
درامتدادمسيراصلي،بخشيمحدودازبافتقدیمروستادیدهميشودکه
حالتيپلكانيداشتهودرميانکوههاوباغاتاطرافمحصورشدهاست.

بهطورکليمحدودةوروديروستاکهشاملبناهاينوسازعمومي
استدرترکيببابافتکالبدياصليروستا،بسيارناهماهنگميباشد.
عدمتناسبمصالح،مقياس،اندازةبازشوها،ميزانفضاهايپروخالي،

رنگو...سبباینناهماهنگيشدهاست.

	منظر از فاصلة نزديك
حرکتدرفضاهايعموميروستاامكانمشاهدةمنظربافتکالبدي
ازفاصلةنزدیکفراهمميآورد.اینفضاهاشاملمعابروميدان آنرا
اصليروستاميباشد.مسيرکناررودخانهتنهامعبرسوارةروستاميباشد.
پراکندة ساختوسازهاي و عمومي بناهاي شامل روستا نوساز بناهاي
مسكوني،درحاشيهآناستقراریافتهاند.کيفيتطراحيواجراينامناسب
اینبناها،استفادهازفرمهاوالگوهايجدیدبدونتوجهبههویتکالبدي
روستاواستفادهازمصالحناهمگونبابافتمنظراینمعبرراازسایر
گذرهامتمایزکردهوباعثتنزلکيفيتفضایيوبصريآنشدهاست.

سيمايي از بافت پلكاني از ورودي روستا

سيمايي از بافت كالبدي ورودي روستا

بخشي از معبر اصلي روستا

نمايی از جاده ورودی روستا

تركيب عناصر طبيعي و مصنوع در ابتداي ورودي روستا
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بناهاي بدنه، از بخشهایي رهاشدگي موجود، تأسيسات آشفتگي
نوسازباکيفيتنامطلوبو...سببایجاداغتشاشونابسامانيبصري
برخیازمعابرروستاشدهاست.امااجرايطرحکفسازيدربرخی

معابرسببارتقاءکيفيتمنظرکفشدهاست.
درتصویرزیر،ابنيهبهعلتعدمتوجهبهالگوهايبوميواستفاده
با ازمصالح استفاده ازطرفدیگر ازیکسوو الگوهايشهري از
کيفيتپایينسببخدشهدارشدنهویتکالبديروستاوتنزلکيفيت

بصريشدهاست.

تجهيزات و تأسيسات آشفتگي بدنه، از بخشهایي رهاشدگي
شهري مبلمان عدم ،... و برق سيمهاي برق، تيرهاي نظير موجود
مناسبوساختوسازهايجدیدبدونتوجهبههویتکالبديروستا
سبباغتشاشمنظرمهمترینمعبرارتباطيروستاشدهاست.همچنين
انباشتهشدنزبالهضمنآلودگيمحيطيرودخانه،منظرینامطلوبدر

امتدادمسيراصليروستابهوجودآوردهاست.
مسجدروستانيزبهعنوانتنهانشانةموجوددرمسيرتوجهناظررا
بهخودجلبمينمایدکهمتأسفانهعدمتناسبمقياسآنبابافتو
استفادهازمصالحنامتجانس)آجرنمايسهسانتي(سببایجاداغتشاش
بصريدرمنظرشدهوکالبدیكپارچهروستاراخدشهدارکردهاست.

به را روستا کالبدي بافت از بخشي اصلی مسير امتداد در حرکت 
نمایشميگذارد.آنچهکهدراینتصاویردیدهميشودشكلپلكانی
بافت،مصالحهمگون)سنگ،کاهگل،خشت(کهبازشوهايچوبيو
اندودگچيسفيدرنگاطرافبازشوهایککليتهماهنگویكپارچه
ازبافتروستارانشانمیدهد.دراینميانفرسودگيابنيه،آشفتگي

بصري کيفيت تنزل باعث و... برق سيمهاي نظير موجود تأسيسات
شدهاست.

محدودهايازمسيراصليروستادرحاشيهرودخانهقرارداردکه
بهشمارميرود.وجودچندمغازه،یک بهعنوانمرکزتجمعروستا
قهوهخانهوچنددرختکناررودخانهوفضایيبراينشستنکنارآن،
فرسودگي است. کرده تبدیل مرکزتجمعروستایيان به را اینبخش
ابنيهوآشفتگيناشيازتأسيساتموجودسببتنزلکيفيت کالبدي

فضایياینعرصهعمومیمهمشدهاست.

درابتدايمسيراصليروستا،معبرينسبتاًعریضوجودداردکهبه
اینمسيربهعلتعدمکفسازيمناسبو ميکند. نفوذ بافت داخل
جریانآبهايسطحيوفاضالبوپسابهايخانگيعالوهبرمشكالت

بهداشتيوآلودگيمحيطي،منظرمحيطراخدشهدارکردهاست.

نمايي از سيماي بصري رودخانه

نمايي ازمسجد روستا

نمايي ساخت وسازهاي جديد در حاشيه معبر اصلي روستا
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ازمسيراصليروستا،گذرهایيکمعرضباشيبزیادوبهشكل
پلهايارتباطباداخلبافتاصليروستارابرقرارميکنند.جدارههاي
اینمعابرتقریبًابهلحاظبصريمشابهبودهودارايکاربريمسكوني
ميباشند.اینمعابربهسبببافتارگانيکخودوباتوجهبهشيبزیاد
بسترهرلحظهچشماندازيمتفاوتازبافتروستابهناظرینوعابرین
ارائهميدهند.شيوةخاصمعماريبناهاشاملترکيبواحدهايخرد
با ارگانيککلواحدها ارتباط و تشكيلواحدهايهمسایگي جهت

یكدیگردربرخوردنزدیکبابافتخودنمایيميکند.

وجودبرخيعناصرویژهمانندسردرهايقدیمي،منظرهايدرون
اشتبينرا بافترادارايارزشخاصنمودهاستوهویتکالبدی
پشتسر را طوالني زمانهاي که سردرها این میگذارد. نمایش به
گذاشتهاند،همچنانباصالبتووقارخاصخودنمایيميکنند.یک
طاق،دوپيرنشين،دربچوبيدولنگه،کتيبةسنگيبااليدر،کهبا
کالبدي قرآنمزینشدهاستورنگسفيدداخل،ساختار از آیهاي

سردرراتشكيلميدهد.

سيمای كالبدی معابر پلكانی بافت قديم

 نمايي از معبر شيب دار در ابتداي معبر اصلي

نمايي از سردرهاي قديمي

 سيماي كالبدي بافت قديمي از مسير اصلي روستا
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و بازشوها پيرامون سفيد لكههاي چوبي، نردههاي و پنجرهها
گلدانهایيکهدرجلويپنجرهها،ایوانهاوپشتبامواحدهايمسكوني
قراردارند،درکيفيتمنظروتشخصبخشيدنبهآننقشمهميدارند.

ميداناصليروستاکهدرمرکزبافتواقعشدهاستعليرغمدارا
بودننقشمهمدرحياتوزندگياجتماعيساکنين،بهلحاظبصري
وظاهريوضعيتنامطلوبيدارد.تعداديازمغازههايموجودآننيزبه

علتضعفاقتصاديساکنين،غيرفعالومتروکهمیباشد.

وضعيتنامناسبکفسازي،استفادهازمصالحناهمگونبابافتدر
جمله از قدیمي مصالح فرسودگي جدید، بناهاي بازسازي و احداث

مهمترینعواملمؤثردرتنزلکيفيتبصرياینفضابهشمارميآید.
دیدومنظرههايمتنوعبهعنوانعامليمثبتسببارتقاءکيفيتفضایي
وبصريآنشدهاست.درجبهةشرقيباغاتشرقروستاوکوههايآن،

درجبهةشماليبخشيازبافتپلكانيروستاوکوههايمحصورکنندة
از محدود بخشي و روستا بافت عمده طور به غربي جبهة در و آن
باغاتوکوههايآنتنوعبصريقابلتوجهيبهناظرینارائهميدهند.
بافتپلكانيروستاقابلمشاهدهاست. از درنمايشماليبخشي
دیدهميشوند. اینتصویرکوههايمحصورکنندهروستا درپسزمينه

فرسودگيابنيهقدیميسببتنزلکيفيتبصريميدانشدهاست.

	منظر واحدهاي مسكوني
شيبزیادزمين،محدودیتفضايقابلساختوآبوهوايسرد
منطقهسببفشردگيبافتمسكونيروستاشدهاست.اغلبواحدهاي
مسكونياینبافتدوطبقهاستوفاقدحياطميباشند.دراینبافت

پشتباموایوانمنازلبهعنوانفضايبازمورداستفادهقرارميگيرد.
بافتپلكانيوفشردهروستامنظرخاصيبهوجودآوردهاست.بهعلت
محدودیتفضايقابلساختاغلبواحدهايمسكونيدوطبقهبودهو

فاقدفضايبازميباشند.

جبهه شرقي ميدان روستا

نماي جبهه شمالي روستا

نمايي از بافت مسكوني فشرده روستا

نمايي ازيك پنجره قديمي
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ایوانازعناصرهویتبخشواحدهايمسكونيروستابهشمارميرود
مانند معماري جزئياتخاص ميشود. دیده گوناگون فرمهاي در که
پنجرههاونردههايچوبي،گلدانهایيکهدرجلويپنجرهها،ایوانهاو
پشتبامواحدهايمسكونيدیدهميشود،نقشمهميدرایجادمنظري
مطلوببرعهدهدارندکهدرساماندهيکالبدروستاوتوسعةآتيآن

بایدموردتوجهقرارگيرند.

درواحدهايمسكونيقدیميبهطورعمدهازبازشوهايچوبيبهشكل
مستطيلاستفادهشدهواطرافآنهابرايجلوگيريازورودرطوبتبهداخل
ساختمانگچکاريشدهاست.جهتغالببازشوهابهسمتشرقميباشد.

دراینروستافضاهايزیستيخانوادهدرطبقةباالوفضاهايزیست
داموانبارمحصوالتکشاورزيدرطبقةزیراستقراریافتهاست.ازدالیل
عمدةایننحوةاستقرارمسائلاقليميواستفادهازگرمايتوليدشدهدر

آغلوعدمامكانجداکردنطویلهازواحدمسكونيبهعلتمحدودیت
فضايقابلساختميباشد.اینامربرمنظرواحدهايمسكونيتأثير
داراي اول طبقات به نسبت همكف طبقات که گونهاي به گذاشته

بازشوهايکمتروکوچکتريميباشد.
استقرارفضاهايزیستدامدرطبقههمكفوتعدادکمبازشوهادر
طبقهپایيننسبتبهطبقاتباالمنظرخاصيرادربافتروستابهوجود
آوردهاست.مصالحسنتيمورداستفادهدرروستابهطورعمدهشامل
سنگ،خشت،کاهگلوچوباستکهعالوهبرهماهنگيباشرایط

اقليمي،کليتیكپارچهوواحديدربافتبهوجودآوردهاست.

رعایتتناسبدراندازةساختمانهاوتقریباًهماندازهوهمشكل
در متأسفانه است. داشته بسزایي نقش مورد این در نيز آنها بودن
ساختوسازهايجدیدبهعلتعدموجودضابطههايمشخصطراحي
دربافتقدیمروستاوعدمدستگاهنظارتيکارادراینزمينه،دراین
روستانيزمانندسایرمناطقروستایيکشور،ازالگوهايمسكنشهري
استفادهشدهوالگوهايقدیميبهفراموشيسپردهميشود.اینمسئلهبا
استفادهازمصالحمتنوع)بهلحاظنوعورنگ(ماننداستفادهازبازشوهاي
فلزيباابعادورنگهايمختلف،استفادهازمصالحينظيرآجر،سيمان
و...بدونتوجهبههویتکالبديروستا،بافتباارزشآنرادرمعرض
نابسامانيکردهاست. اغتشاشو قراردادهومنظرآنرادچار خطر
ازدیگرمواردقابلاشارهکيفيتپائينواحدهايمسكونياستکه
بهطورعمدهفرسودهبودهونيازبهمرمتدارند.فرسودگياینواحدها

ووجودواحدهايمتروکهتأثيرمنفيبرمنظرروستاداشتهاست.

نمايي از بدنه بافت قديمي

نمايي از مصالح مورد استفاده در ابنيه بافت قديم

ايوان، عنصر هويت بخش واحدهاي مسكوني
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.

نمونه اي از ساخت و سازهاي جديد در ابتداي ورودي روستانمونه اي از ساخت و سازهاي جديد در داخل بافت قديم روستا



منظر روستاهای ايران62

2-1-1-2- عوامل انساني تأثير گذار بر منظر روستا
فعاليتهايانساندرسطحروستاتأثيريمستقيمبرمنظرروستادارد،
اینتأثيراتبایدبهطورکاملشناسایيوميزانونوعاینتأثيراتنيزباید
شناختهشود.بهاینمنظورتأثيرعواملانسانيبرمنظرروستاهادرابعاد

فرهنگي،اجتماعي،نوعمعيشتوساختارجمعيتيبررسيشدهاست.

الف- فرهنگ و تأثير آن بر منظر روستا
اعتقادات،ارزشها،آدابو ازباورها، منظورازفرهنگ،مجموعهاي
نيزتجلي آیيني رسوموسننمیباشدکهدرمراسمگوناگونمذهبيو
تأثيرعوامل منظرروستاتحت و ازسيما استوجوهی بدیهي ميیابد.
است فرهنگروستا مبين که کالبدي مهمترینعوامل ميباشد. فرهنگي
عبارتانداز:ساختمانهايمذهبي،محلاجرايآئينهاومراسم)فضاي

باز(،گورستانهاوعناصرونشانههاينمادین.

• ساختمان هاي مذهبي	
مساجدواماکنمذهبيتقریبًاازعناصرالینفکهمهروستاهايایران
ازلحاظاندازهمخصوصًاارتفاع،شاخصترین است.اماکنمذهبياکثراً
بنايروستابودهوبهلحاظمصالحنيزسعيميشودازمقاومترینمصالح
امامزادهها و تكایا مساجد،حسينيهها، استفادهشود. برايساختوساز
ومكانهاینظرکرده"تجليکالبدي" اعتقاداتمذهبيدرسطحروستاها

ميباشند.

معموالًسعيميشوددرساختمانمساجد،عليرغمتنوعجغرافيایيو
مكاني،نشانههایيبهکاررودکهبهگونهايویژگيمذهبيبودنبناراالقاء
کند.درمناطقيکهامكانساختنمناره،یاگنبدویاهردووجودداشته

باشد،ازاینعناصرمعماريبرايبيانمذهبيبودنبنااستفادهميشود.در
مناطقيکهسقفهاوبامهاناچاراًبایدبهصورتشيبدارباشدواجراي
گنبدومنارهمقدورنباشد،دردیوارهايبناودرگاهازقوسهايجناقيو

گاهازتزئيناتکاشياستفادهميکنند.

وجودامامزادهدرموارديعماًلمنشأومبدأپيدایشتحولدرسكونتگاه
روستایياست.امامزادههاازمهمتریننمادهايمذهبيميباشندکهدروهله
نخستموجبپيدایشبسياريازروستاهاشدهوپسازآنبراجزايبافت
کالبديوتوسعهروستاتأثيرگذاربودهاند.بههميندليلمردمروستاهمواره
امامزادههاواماکنمذهبيخودراازمرغوبترینومقاومترینمصالحبناميکنند.
درسالهاياخيرازگنبدهاومنارههايپيشساختهفلزيبهرنگطالئي
استفادهميشود.بهرهگيريازایناجزايپيشساختهمنظرمساجدرادر
بسياريازروستاهاعليرغمتنوعاقليميوبسترجغرافيایيهمگونساخته
استوبهعبارتياینسازههاهمگونينامتناسبيرادرميانروستاهاایجاد
نمودهوهویتمكانيآنهاراازميانميبرد.بهطورخالصهميتوانبيان
نمود،اماکنمذهبيعالوهبرتأثيراتمعنایيکهبرخوانایيروستادارند،

بهلحاظبصرينيزتأثيرگذارند.اینتأثيراتبصريعبارتانداز:
-شكلمتفاوتساختمانهايمذهبي

-سبکمعماريمتفاوتازبقيهساختمانهایروستا
-مقياسساختمانهايبزرگترازسایرساختمانهایروستا

-تناسباتساختمانهايمذهبي)طول،عرضوارتفاع(متفاوتازسایر
ساختمانها

 اماكن مذهبي عنصري شاخص در روستا

نقش بناي مذهبي در منظر روستا – امامزاده هاشم - گيالن
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اینویژگیهایبصریساختمانهایمذهبیبرخطآسمانروستا،دید
ومنظرازورودیروستاومنظردورونزدیکروستاعميقًاتأثيرگذاراست
ولذامعموالًبناهایمذهبیشاخصترینساختمانهایروستامیباشند.

• محل اجراي آئين ها و مراسم )فضاهاي باز(	
عمومي فضاهاي در معموالً روستا سطح در آئين هرگونه برگزاري
از مشخصي روزهاي در عزاداري، مراسم ميپذیرد. صورت روستا باز
سال،سببميشودبسياريازفضاهايهمگانيکهدرزمانهايعادي،
روزهايمشخص، این در دارند، را فضایيخاصخود وحس ادراك
ادراکي فضاي و سيما در اصوالً که شود مذهبي مراسم برگزاري مكان
وسيع ميدانگاههاي میدهد. تغيير را آن چهره و ميگذارد تأثير محيط
عادي روزهاي در مردم اجتماع براي مناسبي محل امامزادهها مقابل در
واجرايمراسمعزاداريدردههمحرمميباشند.مساجدوحسينيههاو
تعزیهخانههانيزبدنههايميدانرادربسياريازروستاهاتشكيلميدهند
و عزاداري مسيرهاي مانند آئيني مسيرهاي مينمایند. مرکزیت ایجاد و
باحجمعظيم نيزدربعضيمناطقروستایيمتناسب ميادینوتقاطعها
جمعيتياستکهدرحالعزاداريونخلگردانيهستند.معابراصليبا
امتدادبصريبهمسجدوحسينيههامرتبطهستندوازمكانیابيآنهاتبعيت

ميکنندوعمومًاخانههاروبهقبلهساختهميشوند.

مناره هاي پيش ساخته در روستايي در نزديكي سرخه - سمنان

مناره پيش ساخته با رنگ و تناسبات نامانوس عنصري جديد در سيماي روستاهاي ايران

مازندران، با معماري، تناسبات و رنگ متفاوت با  ساختماني مذهبي در كندلوس – 
ساير ابنيه عنصري متمايز ولي آشنا و مناسب در سيماي روستا

مسجد روستاي ازغد در خراسان رضوي – متفاوت در نوع معماري ولي همگون در مصالح
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بهعنوانمثالدرروستاهايکویريعقدا،فهرجواسالميهدراستانیزد
درکنارمسجداصليروستاویاتكيههاياصليميدانگاهوسيعياست
کهدرروزهايتاسوعاوعاشورامراسمشبيهخوانيدرآنبرگزارميشود.
طبيعتًاحضورمردمواجرايمراسممذهبيدرحسفضایيوشكلو
سيمايذهنیمحيطتأثيربسزایيدارد.چنانچهدرروزهايدیگرسالعدم
حضورچنيناجتماعيدرحسفضایياینپهنههاتأثيرگذارخواهدبود.

روستا باز فضاهاي در نخل مراسم، از پس روستاها از بسياري در
قرارميگيردکهخودمنظريمتأثرازمسائلفرهنگيراایجادميکند.در
براي نيز مقابلمساجدجامعولبآب بندريالفتفضاهاي روستاي
اجرايمراسمشواريمورداستفادهقرارميگيردکهاخيراًنيزجهتاین
مراسمطراحيرسميشدهاست.۱درروستایروئينازتوابعشهرستان
بجنوردکهمراسمروضهخوانیهرروزهدرروستابرگزارمیگردد،فضای
مقابلمسجدگشادهشدهاستکهبهمنظورپاسخگوییبهتربهایننياز،

اینفضاطراحیشدهاست.2

همكاریهای دفتر اسالمی، انقالب مسكن بنياد بندرالفت، ارزش با بافت -طرح ۱
دانشگاهعلموصنعتایران

2-طرحبافتباارزشروستایروئين-بنيادمسكنانقالباسالمی،دفترهمكاریهای
دانشگاهعلموصنعتایران

• گورستان	
دليل به که نوعي به دارند مستقيم تأثير روستا منظر بر گورستانها
دیده روستا به ورود در آن به نزدیكی و روستاها پهنه کوچکبودن
ميشوند.معموالًگورستاندرکنارروستاقرارداردقرارگرفتنگورستاندر
کنارروستاودرمسيرآن،ضمنواردنشدنآندرداخلبافتودرزندگي
روزمرهمردم،موجبميشودکههرازچندگاه،بههنگامعبوریادياز
مرگوازگذشتگانبشود.دربعضيازروستاهامشاهدهميشودکهبهدليل
گستردگيتدریجيروستا،گورستانعماًلدرداخلبافتقرارگرفتهاست.
در کمتر دارند قرار مسطح بستر در که روستاهایی در گورستانها
از خروج و ورود هنگام در ولی هستند روستا داخل از دید معرض
داخل از هستند غيرمسطح که روستاهایی در ولی میشوند دیده روستا
روستا)منظرازدرونبهبيرونروستا(نيزعنصریازمنظرثابتروستا
میباشند.برگزاریآئينهادرگورستانهانيزبهعنوانبخشیازسيمای
است. جایگاه دارای روستائيان جمعی خاطره در هميشه روستا ذهنی

فضاي حسينيه در روستاي فهرج مراسم عزاداري و نخل گرداني در روستاي قبادزن بخش كهك، قم
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سنگقبرها،برجستهتربودنصورتقبورافرادمهمترودرسالهای
منظر ذکر قابل عناصر از روستا یادشهدای به یادمانهایکوچک اخير

گورستانهایروستاییمحسوبمیشود.

• محرميت	
محرميت،حریمیاستکهدسترسیبهخودرامحدودمیکند.»خود«
میتواندفرد،یاخانوادهویایکگروهباشد.ازمقوالتفرهنگيروستایي
کهانعكاسعينيبرمنظرروستادارد،مسئلهمحرميتاستکهازجهات
مختلفيبرشبكهمعابروشكلگيريبافتروستاوالگوهايسكونتيتأثير

ميگذارد.اینتأثيربهصورتزیرطبقهبنديميگردد.

	عرصه خصوصي و عمومي
تعيينقلمروازحقوقاوليهوبسيارمهمهرفردمحسوبمیشودوعدم
امكانتعيينوحفاظتازآنمیتواندبرسالمتروانی– اجتماعیتأثير
منفیداشتهباشد.قلمروهابهلحاظمحرميتمیتوانددرسطوحمختلفی
نيمهخصوصی، قلمرویخصوصی، بيابد: کالبدی تجلی و تعریفشوند
تعریف برايخود روستا اهالي که اینعرصهها عمومی. و نيمهعمومی
ازمحيط آنان ادراك از مقولهاياستکهمستقيمًانشاتگرفته ميکنند
عموميوخصوصيمیباشد.بهعنواننمونهدربعضينقاط،حریمخصوصي
روستا،شاملکلروستااست.بهعنوانمثالدربعضيازروستاها،درحالي
کهزنهاباپوششخاصدربرابراهاليروستايخودحضورميیابند،به
محضبرخوردبایکغریبه،مثاًلافراديکهازشهرآمدهاند،چادرخود
هستند کليشاخصهایي طور به رفتارها نوع این مياندازند. سر به را
مينمایند. تعيين را وعموميروستا نحويعرصههايخصوصي به که

	 نشانه هاي كالبدي
یا و یابد تجلی رفتاری بهصورت فقط میتواند درروستا محرميت
بهصورتکالبدینيزنمایانشود.محرميتیکهبهصورترفتاریبروز
کندازمحدودهاینپژوهشخارجاست،ولیتجلیکالبدیآنبرمنظر
روستاتأثيرگذاراستکهمیبایددراینپژوهشبهآنپرداختهشود.امس
»شكل نام به خود ارزشمند کتاب در )Ropoport ،۱977( راپاپورت
خانهوفرهنگ«نحوهمواجههفرهنگهایمختلفراباحریمخانهارائه
میدهدکهچگونگیآندریکتصویرسادهارائهشدهاست.همانگونه
کهمشاهدهمیشودتعریفحریمخانهبهلحاظکالبدیبرمنظرسكونتگاه

بهطورمستقيمتأثيرگذاراست.
درروستاهايحاشيهدریايخزرمانندروستايخيرروددرشهرستاننور
دراطرافحياطواحدهايمسكونيدیوارجداکنندهوحائلميانواحدهاي
مسكونيومعبروجودنداشتهاستبهدليلآنکهکلروستاازنظرذهنيبه
عنوانیککلعرصهخصوصيویانيمهخصوصيمحسوبمیشود.در
طيدههگذشتهباهجومافرادغيربوميبهروستاجهتویالسازيوسپس
اقامتدرآنها،روستایياندیگرحریمکلروستارابهعنوانحریمخصوصي
واحدهاي حياط اطراف در دیوارکشي پدیده لذا و نميکنند تلقي خود

بناي يادبود شهدا در گورستان عنصري جديد در سيماي روستا )روستاي اسالميه(

تجمع روستاييان به طور هفتگي در محل گورستان )عقدا - يزد(

گورستان در روستايي با بستر شيب دار بيشتر نمايان است. كندلوسـ  مازندران
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دیوارها این در رفته کار به باسرعتشروعشدهاست.مصالح مسكوني
عمدتاًبلوكهايسيمانيخاکسترياستولذارنگبدنهمعابرکهدرگذشته
سبزبودهاستاکنونبهبدنهايخاکستريتبدیلشدهاست.لذاتغييرمنظر
روستارابهدليلمسائل»احساسمحرميت«بهخوبيميتوانمشاهدهنمود.

تأثيراتکالبديچونعقبنشينيوروديواحدهايمسكونيوایجاد
شكستهایيدربدنهمعابرناشيازاهميتدادنبهمسئلهمحرميتاست.
دربرخيازروستاهاارتفاعبدنهمعابربلندترشده،همچنينتقسيمواحدهاي
مسكونيبهاندرونيوبيرونيباایجادهشتيوراهرویادروروديمجزانيزاز
دیگرنشانههايرعایتاصلمحرميتدرروستاهايایراناست.دربسياري
ازروستاهاپنجرههادرطرفمعابریاتعبيهنشدهاندویادرسطحيباالتراز
حوزهدیدعابرینقراردارندکهاینپدیدهنيزناشیازرعایتمحرميتاست.



ب- عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر منظر روستا
عواملاجتماعيتأثيرزیادیبرمنظرروستادارد.سكونتگاهروستایي
پدیدهايپيچيدهاست.اینپيچيدگيبهدليلتأثيرپذیريروستاازعوامل
روش و راه و فرهنگها رفتارها، بطن در که است متفاوتي و مختلف
چون مقوالتي اجتماعي عوامل زمينه در است. نهفته روستایي زندگي
مسئله و خانواده ساختار اجتماعي، قشربندي روستا، جمعيتی تحوالت
امنيتتأثيربسزایيبرمنظرروستاوادراكوتصورفضایيازروستادارد.

• تحوالت جمعيت و تأثير آن بر منظر روستا	
درجهانامروزيیكيازمسائلمهمواصليکهفكربشررابهعنوان
یکمعضلودغدغهبهخودمشغولکردهاست،جمعيتورشدفزایندة
محيط از حفاظت اشتغال، موضوعات جمعيت رشد کنار در است. آن
زیستومشارکتمردمازمهمترینموضوعاتوچالشهايپيشروي

روستاهااست.
درمناطقروستایيفشارجمعيتبربرنامههايتوسعهروزافزونبوده
جمعيت مطلق قدر روستایي، و شهري جمعيت نسبي تغيير رغم به و
این است. یافته افزایش پيوسته گذشته دهههاي طي روستایي مناطق
افزایشجمعيتپيامدهايمهميرادراینمناطقداشتهکهازمهمترین

آنهاميتوانفشاربيشازحدبرمنابعطبيعيومنابعتوليدرانامبرد.
رشدجمعيتدرروستاهاعالوهبراینکهبهطورمشخصبرتوسعه
کالبديروستاتأثيرمیگذارد،خودباعثایجادساختوسازهایجدیدو
بهتبعآنموجبتغييراتیدرمنظرروستامیشود.ازسویدیگرنيازهای
جدیدکهخودباعثارائهخدماتجدیدیمیشود،تجلیکالبدییافتهو

اینخدماتبهشكلهایمختلفبرمنظرروستاتأثيرگذاشتهاست.
تحوالتجمعيتيکهبرسيماومنظرروستاهامؤثربودهعبارتانداز:

-کاهشنيرويجوان
-افزایشمهاجرتبهشهر

-دربعضيمواردافزایشجمعيتروستاها
-الحاقبعضيروستاهابهشهرهابراثرافزایشجمعيتشهروروستاهاي

مجاوروتوسعهکالبديشهروروستا
-مهاجرتفصليبهشهرها

 Rapoport )1977( سه نوع حريم خانه از نظر راپاپورت؛

عقب نشيني ورودي واحدهاي مسكوني در جداره معابر ناشي از اهميت دادن به مسئله 
محرميت است )روستاي السجرد-سمنان(
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اثر بر ساخت تكنولوژي و شهري فرهنگ با روستایيان آشناشدن  -
افزایشتعامالتباشهر

-رهاشدنواحدهايمسكونيوخدماتيومتروکهشدنبخشيازبافت
-ساختوسازبراساسمعيارهايمعماريشهري

-افزایشسطحروستاوایجادبافتهايجدید

• قشر بندي اجتماعي	
تأثير روستا فضایي سازمان و کالبدي بافت بر اجتماعي قشربندي
مستقيمدارد.بهعنوانمثالقشربندياجتماعيبرموقعيتخانهاربابدر
روستا،دسترسيبهآب،منظرمناسبوحتيامنيتکافيوبرمقياسو

اندازهمسكنتأثيرگذارميباشد.
معماری، سبک اندازه، شكل، بر روستایی جامعه اجتماعی ساختار
موقعيتاستقراردرروستاتأثيرمستقيمدارد.بهعنواننمونهخانههایاربابی
بزرگتر،مرتفعترودرمواقعیدارایمعماریشهریتریهستند.نمونههای
بهفردی اینجایکواحدمسكونیدرروستایالفتمتعلق ارائهشدهدر
باسابقهمعيشتیمتفاوتمیباشدومورددومیکخانهاربابیدرروستای
مهماندوستدرشهرستاندامغانمیباشد.ازطرفدیگرواحدهایمسكونی
متعلقبهاقشاراجتماعیکهدارایپایگاهمستحكمیدرروستانيستند،مانند
قشرخوشنشينکوتاهتراستوازمصالحنامرغوبتراستفادهکردهودر
برایساختمسكن نامرغوبتری زمين که است مكانهاییساختهشده
که نمود مشاهده را متعددی نمونههای میتوان ایران سراسر در هستند.
نشانگرآناستکهساختاراجتماعيبربافتومنظرروستاتأثيرمستقيمدارد.

باتوجهبهنكاتباالميتواناستنتاجنمودکهقشربندياجتماعيبر
چندعاملمهممؤثربرمنظرروستاتأثيرگذارند:
الف-محلاستقرارمسكناقشارمختلفروستا

ب-مقياسمسكن
ج-اندازهقطعهمسكونی

د-نوعمصالحواحدهايمسكونياقشارمختلفممكناستمتفاوتباشد
ه-سبکمعماريواحدهايمسكونياقشارمختلفممكناستمتفاوتباشد

• امنيت	
ازدیگرنكاتمهميکهبهلحاظاجتماعي-سياسيدرساختارفضایي
اندازه از بيش پراکندگي است. امنيت مسئله ميشود، منعكس روستا
روستاهادردشتهاوکوههاآنهارادربرابرحمالتاحتماليآسيبپذیر
انجام بهصورتخودکفا را کارحفاظت باید که آنجا از و است کرده
این براي نيز ساختماني و معماري تمهيدات پارهاي ناچار به ميدادند

منظوراندیشيدهشدهاست.بهعبارتیحفاظتغيرعاملرابرگزیدهاند.
یكيازروانشناسانبهنامآبراهاممازلو،)۱9۵9(دربارهنيازهايانساني
مطالعاتگستردهايانجامدادهونتيجهمطالعاتاونشانميدهدنيازبهامنيت
پسازنيازبهآبوغذا)نيازبهبقاء(بيشتریناولویترادارااست.براي
حفظامنيتدرروستاها،تمهيداتمختلفيصورتگرفتهکهناشيازعوامل
گوناگوناست.بهعنوانمثالخطرسرقتاحشامهنوزدربعضيازروستاها

خانه ای در الفت با ظاهری متفاوت )شهری( متعلق به فردی با پشتوانه اجتماعی متفاوت

خانه اربابی در روستای مهماندوست استان سمنان
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وجودداردویادرگذشتهنگرانيازهجوماهاليبهخانهاربابویاخطرهجوم
بهکلروستاازطرفبيگانگانوجودداشتهوبههمينخاطرپيشبينيهاي
الزمبرايمقابلهباچنينحمالتيبهعملآمدهاست.اینتمهيداتشاملموارد

زیرميباشد:
-محلاستقراردرپهنهزمين:بهرهگيریاززمينوعوارضآنبرایحفاظت
ازروستادربرابرهرگونهتهاجمازمهمترینعواملحفاظتازیکمجتمع
ایراندرمكانهایی زیستیاست.بههميندليلبسياریازروستاهای
مستقرشدهاندکهحداقلازیکجهتویادرمواقعیدرتمامیجهات
توسطعوارضزمينحفاظتمیشوند.استقراردرلبهپرتگاهویاکنار
رودخانهباکمترینکوششدردرازمدتامنيترابهروستااهدامیکرده
است.استقرارروستادرارتفاعاتطبيعيهمبهلحاظامنيتوهمبهلحاظ
نگهداریاززمينهایحاصلخيزوآبگيرتوجيهداشتهاست.روستاي
اسالمقلعهدرشهرستانمشهدنمونهایازایننوعروستاهااستکهدرباالي
تپهمستقرميباشد.اسالمقلعهدر۳0کيلومتريمشهدقرارگرفتهاست.
-بافتدروني:ایجادبدنههايمرتفعوغيرقابلدسترس.قرارندادنبازشودر
ارتفاعاتپایين،ایجادمعابرسرپوشيدهکهافرادسوارهنتوانندبتازند،ایجاد
معابربااختالفسطح،ایجادمعابرغيرمستقيموپيچدرپيچ،باالرفتننسبي
تراکمدربافت،ایجاددسترسيهايمخفياززیرزمينخانههابهیکدیگر،
ایجادمخفيگاهبرايپنهانکردنآذوقهدرساختمان،پيدایشدربندهایا
کوچههايدرداردرزمرةاینروشهااست.ترکيببافتروستابادیدگاه
امنيتیوسازمانفضاییخانهدرافزایشضریبایمنیبهشدتمؤثراست.

جدايازپيدایشقلعهها،گاهيکوچههابهصورتدربنددرميآمدندو
یاچندخانهدرکنارهمبهگونهايراهرابهبيرونميبستندودردرونحصار
قرارميگرفتند،بدوناینکهسيمايقلعهراداشتهباشند.ایننوعنگرش
امنيتيبهمعابردرشهرهايشمالآفریقابهطورمشخصدرشهرفاسدیده
شدهاست)Hakim،2008(.درعرفمحليتوافقساکنينکوچهبراي
تعبيهدربالزاميبودهاست.درشهرهايمعاصرایراننيزجهتحفظامنيت
تعبيهدربوروديدربعضيمحالتیاکوچههاحتیدرشهرهایبزرگی
چونتهرانمعمولاست)مانندمحلهصاحبقرانيهدراقدسيهشمالتهران(.
درکشورآمریكامحالتدروازهاي۱کاماًلًرایجاست.اینهامحالتيهستندکه
ساکنينآنازنظراجتماعيـاقتصاديدارايساختاريکاماًلًمتمایزهستند

)کهعمدتاًقشرهايبااليجامعهرادربرميگيرد(.
-عنصربيرونيبافت:ازجملهعناصرمعماريکهوظيفهتأمينامنيترا
بهعهدهدارهستند،قلعههاميباشند.درحقيقتیكيازمهمتریندالیل
پيدایشروستاهايقلعهايناامنياست.روستاهايقلعهايموجوددر
ایرانتوسطاکبرزرگر)۱۳78(بهسهدستهطبقهبنديشدهاندکهبه

شرحذیلميباشند:
۱-نوعاولقلعههايروستایي:درقلعههایروستایيمجموعهخانهها
وکلبافتپردردرونقلعهاستوباتأميننسبيامنيت،گسترش
روستاهابهخارجحصارقلعهکشيدهشدهاست.مثالاینقلعههارا
ميتواندرروستايهنجندرنطنز،قروهدرابهرزنجان،ونارجدر
قم)زرگر،اکبر۱۳78(وبافتقدیمبيارجنددرشاهرودمشاهده
کرد.بافتدرونیقلعهدربيارجندبسيارفشردهبودهاست.زیربنای
واحدهایمسكونیحداقلممكندرنظرگرفتهشدهبودتاتعداد
بيشتریازافرادازهجومخارجازروستادرامانباشند.قلعههاي
روستاهايفهرجوعقدادراستانیزدنيزازقلعههایيهستندکه

هنوزبرمنظرروستاغالبند.

1- Gated Community معابر دربنددار
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2-نوعدومقلعههايروستایي:دراینقلعهها،قلعهدرکنارروستاوغالبًا
درنقاطمرتفعوامنقرارميگرفتند.درایننوعقلعههااقامتدائمی
دیده آن داخل در ساختمانی و تأسيسات لذا است، نداشته وجود
نمیشود.درزمانوقوعخطراهالیبهطورموقتتازماندفعخطربه

اینقلعههاپناهمیبردهاند.

۳-نوعسومقلعههايروستایي:قلعهايکهیکبارهساختهشدهاست
وبيشترنقشخانههايامنقشریازروستائيانماننداربابدهرا

ایفامیکردهاست.

بر کلي شكل به امنيت نمود استنتاج ميتوان نكات این به توجه با
سيمايذهنیومنظرعينیروستاتأثيرگذاربودهاستوبهصورتهای

زیرتجلیکالبدیمییافتهاست:
الف-محلاستقرارروستا

• استقرارروستاهادرارتفاعصعبالعبورویادرکناررودخانه	

قلعه قديمی در روستای فهرج 

قلعه عقدا-يزد

دروازه ورودي روستاي عقدا به قلعه

قلعه دفاعی روستايی در محور طبس - يزد از نوع دوم

استقرار روستاها در ارتفاع صعب العبور
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ب-تمهيداتدرساختمانها
• نبودبازشودرارتفاعکم	
• ایجادمخفيگاهدرساختمان	
• ارتباطخانههاازدرونبایكدیگر	

ج-بافتروستا
• ایجادمعابرسرپوشيدهنامناسببرايسواره	
• ایجادمعابرپيچيدةهزارتو	
• ایجادکوچههايدروازهدار	
• محصورکردنروستادرقلعه	

د-احداثقلعه

ج- عوامل اقتصادی تأثيرگذار بر منظر روستا
• روستايي	 منظر  بر  تأثيرگذار  اقتصادي  عوامل  و  معيشت  نوع 

یكيازمعيارهايدستهبنديروستاهاراميتواناشتغالوفعاليتهاي
بعضي و کشاورزي به بيشتر روستاها از بعضي دانست. آنها در جاري
دامداريوحتيبعضيبهدليلموقعيتشانبهفعاليتهايصيادي،خدماتي
نيزبراساسشرایطمختلفپدید اینفعاليتها وصنعتيميپردازندکه
ميآیند.چهرةاینروستاهابههميننسبتباهمتفاوتهايزیاديپيدا

ميکند.رونداشتغالوميزانتوسعهآنهانيزدربخشهايمختلفدرتنوع
منظرروستایيمزیدبرعلتشدهاست.

ادامهحياتمردمروستایيدرگروچرخشچرخهاياقتصاديروستا
وتوليداست.مكانیابيمسكنوبافتکليروستانيزارتباطتنگاتنگي
بانوعمعيشتوشكلتوليدومنابعاقتصاديآندارد.فضايروستا،در
ارتباطبانوعویاترکيبفعاليتهاوهمچنينآشنایيروستایيانباانواع

فعاليتهايتوليدي،تحتتأثيراینفعاليتهاقرارميگيرد.

تأثيرآشكاري نوعمعيشتروستا نمودکه بيان بهطورکليميتوان
بر را آن ميتوان فعاليت الگوي این شناخت براي و دارد آن منظر بر
اساسنوعفعاليتتقسيمبندينمودکهبهشرحزیرميباشد.اینبخشبا
بهرهگيریازمطالعاتميدانیاینپژوهشوتجربياتشخصینگارندهوبا
بهرهگيریازمنابعیچونزرگر،اکبر)۱۳78(،احمدیان،رضاومحمدی،

حميد)۱۳88(جمعبندیشدهاست.
بامعيشتغالبکشاورزي)تسلطنسبيزیربخشهاي -روستاهایي
زراعتوباغداري(:دراینروستاهامحصوالتزراعيعمدتًادرفصول
بهاروتابستانبرداشتميشود.بنابراینکشاورزاندرفصولپایيزو
زمستانبانوعيبيكاريفصليمواجهاند،لذامراکزمحالتبيشتردر
اینفصولفعالميباشند.مانندروستایروئيندرشهرستانبجنورد.
دراینروستاهاجهتگيريمعابردرمسيراراضيزراعيميباشد.در
خانههاياینروستاهاهموارهاجزايوابستهبهمحصوالتکشاورزي
وجوددارد.مانندروستایکنگوروستایازغددرشهرستانمشهد.

ايجاد معابر سرپوشيده نامناسب براي عبور

محصور كردن روستا در قلعه

كف سازي معابر با توجه به عبور دام )اشتبين - آذربايجان(
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این در :)۱۳78 اکبر )زرگر، دامداري غالب معيشت با روستاهایي  -
تاحدي را انسان مسيرحرکت دام، مقصدحرکت و مبدأ روستاها
معينميکندوبستهبهاینکهمقصدکنارآب،کشتزار،چراگاهو
یاروستایيدیگرباشد،جهاتوخطوطاصليبافتواستخوانبندي
شبكهمعابرشكلميگيرد.بهعالوهدراینگونهروستاها)کهگلهداري
بهمقياسوسيعدرآنهاوجوددارد(،معابرمتناسبباحرکتگلهها
پيشبينيميشوندومعموالًعریضهستند.مانندروستایامامتقی)شاه
تقی(درشهرستانمشهدکهنگهداريدامدرسطحمعابر،جمعآوري
دام، حرکت همراه به معابر، از بخشي در علوفه بعضًا و فضوالت

ضرورتعریضبودنمعابرراایجابمينماید.

روستاهايي با معيشت غالب صيادي و ملواني )دريايي( )همان(

یا دریا مجاورت در محالت مراکز و اصلي معابر روستاها، این در
در و دریا بر عمود فرعي معابر و ميشود ایجاد آن از کمي فاصله با
فواصلکوتاه)بهمنظوردسترسيآسان(وجوددارد؛مانندالفتدرقشم.
دارد نيز معيشتي دالیل محيطي، دالیل بر عالوه مراکز این شكلگيري
در تغيير که است توضيح به الزم صيد(. تخليه و قایقها گرفتن )پهلو
سيستمحملونقلبهطورمستقيمبربافتروستاهاتأثيرگذاربودهاست.
تكنولوژیجدیدکشاورزیمانندبكارگيریماشينآالتکشاورزیوورود

اینابزاربهروستاهاتناسباتمعابرراتغييردادهومنظرنزدیکروستاهانيز
دچارتحولیاساسیشدهاست.دراکثرروستاهایایرانتعریضمعابردر
بافتقدیمانجامپذیرفتهاستودربافتهایتوسعههایجدیدروستاها
بافتهای مانند است، شده بزرگتر شدت به معابر تناسبات و مقياس
بيارجمنددر جدیدروستاهایاسالميهوعقدادراستانیزد،السجردو

استانسمنانوروستایالفتدرجزیرهقشم.

• تأثير تحوالت اقتصادي بر منظر روستا	
است، اقتصادي تحوالت از ناشي که روستا منظر تحوالت مورد در

میتوانبهمواردزیراشارهکرد:
ارائه روستاها به دولتي خدمات اسالمي انقالب پيروزي از پس  -
گردید،مانندراه،آبلولهکشي،برق،مخابرات،تعاونيهايخدماتو

کشاورزي،انبارها،بانک،حمام،مدرسهوسایرموارد.
اقتصاديروستایيانوجاذبههايشهري دیگر عدمرشدبخشهاي -
مهاجرتراتشدیدنمودهودرنتيجهشرایطمتروکهشدنروستافراهم

شدهاست.
-شكلگيريتأسيساتوتجهيزاتکهدرگذشتهدرروستاوجودنداشته
استوحضورآناندرسطحروستابرمنظرآنبهشدتتأثيرداشتهاست.
روستا منظر در که رنگهایي و احجام تناسبات شكلها، حضور  -

نوظهوربودند.
-نزدیكيپارهايازعواملتغييردهندهمنظرروستادربعضيازمناطق

مانندنزدیكيکارخانهها،تأسيسات،خطوطانتقالنيرو.
-گردشگریشدنبعضيازروستاهاچهرهآنهارابهشدتتغييرداده
است)مانندروستاهايکندلوس،ابيانه،ماسولهویاروستاهايیيالقي

کهتحتتأثيرگذراناوقاتفراغتشهريهاقرارگرفتهاند(.
-رواجساختوسازبهسبکشهريدرروستاها.
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تأثير گردشگري بر منظر روستا

حضور عناصر كالبدی نامأنوس به لحاظ شكل و اندازه در منظر عمومی روستا 
بر اثر تحوالت اقتصادی

ساخت ساختمان هاي عمومي خارج از مقياس در مقايسه با ساير ابنيه موجود، 
روستاي خرقان – شاهرود

بناي بانك در روستاي ماسوله از معماري غالب روستا پيروي نموده است

تأثير نابهنجار مخروبه ها بر سيماي جداره روستا )خرقان - شاهرود(
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 مطالعه موردی 4: 
                    روستای ابيانه

• مطالعات اجتماعي ـ فرهنگي	

	ميزان جمعيت و تغييرات جمعيتي
آمار مرکز مسكن و نفوس عمومي هاي سرشماري اساس بر
داشته نزولي سير ابيانهطيسالهايگذشته، روستاي ایرانجمعيت
طي خانوار بعد کاهش بيانگر جمعيتي تحوالت بررسي است.
از یكي شده انجام مطالعات به بنا ميباشد. ۱۳۳۵ -۱۳7۵ سالهاي
روستا جمعيت کاهش نتيجه در و مهاجرت پدیده، این مهم عوامل
محدودیت به ميتوان مهاجرت در مؤثر عوامل مهمترین از است.
اقتصاديدرمنطقهو باشبكههايحياتي ارتباطترانزیتي زمين،عدم
قوانين نهایت در و کشاورزي توسعه عدم ابيانه، بنبستجغرافيایي
کرد. اشاره ابنيه مرمت و حفاظت براي وضوابطخاص مقررات و
بعدخانواردرروستايابيانهدراثرمهاجرتنيرويکاروتحتجاذبههاي
شهرنشينيبهشدتروندنزوليداشتهاست.الزمبهذکراستجمعيت

مانند مواقع از برخي شناور، و فصلي جمعيت وجود علت به ابيانه
فصلتابستانیاایامبرگزاريمراسمسنتيومذهبي،افزایشميیابد.

	ساختار اجتماعي ـ فرهنگي
دینمردمروستايابيانهاسالماست.مراسموسنتهاوآئينهاي
مذهبيتحتتأثيراعتقاداتدینيمردمميباشد.مراسمدهةمحرم،ابن
اعياددیگراسالمي نمازعيدفطرو مباركرمضان، ماه ملجمسوزان،
ازجایگاهویژهاينزدروستایيانبرخورداراست.درميانتمامياین
وقایع،واقعةعاشورادرادبياتمذهبيوعاطفيابيانهجایگاهخاصي
داشتهوبهعنوانقوامدهندهوعامليانسجامبخشدرروابطدرونقومي

روستایيعملميکند.
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بادبره ميتوانجشن ابيانه در قومي و ملي آئينهاي و مراسم از
...رانامبرد.این )روزيکهکردبهکوهميرود(،مراسمشاهبازيو
مراسمهمچونآئينهايمذهبيریشهدرتاریخوفرهنگاینروستا
دارد.زبانمحليمردمابيانهشاخهاياززبانمردممنطقةایرانمرکزي
ابيانهبهدليلخصلتهايخاصقوميو است.بااینتفاوتکهدر
فرهنگيویكدستبودنسنتهاوفرهنگ،اصالتخودراحفظکرده
وهمچنانبهزندگیفرهنگيخودادامهميدهد.مردمابيانهبهلحاظ

نژاديوقومي،درسهگروهطبقهبنديميشوندکهعبارتانداز:
-اصفهانيهاکهشاملميمهايهاوبهویژهروستاهاياطرافميشوند.
-کاشانيهاونطنزيهاوروستاهاياطرافکهبهابيانهنزدیکتراند.
-بختياريهاویزديهاوتيرهايکوچکازکردهاياستانکردستان.

مهاجرینافغانيگروهدیگريازجمعيتابيانهراتشكيلميدهند.
رفتار و ازیکسو فرهنگي تاحدودي و زباني و اشتراکاتمذهبي
مناسببوميانبامهاجرینازسويدیگرسبببرقراريارتباطمناسب

بينمهاجرینوبوميانابيانهشدهاست.

• بعد اقتصادي	
اقتصادغالبروستايابيانهمربوطبهبخشکشاورزيوباغداري
مالكيت ساختار ميگيرد. انجام سنتي روشهاي با بيشتر که است
اراضيزراعيوباغاتعمدتًاخردهمالكيميباشد.درمنظردورروستا
باغاتدیدغالباست.دامداريودامپرورينيزبخشيازفعاليتهاي
اقتصاديروستایيانميباشد.ازدیگرفعاليتهاياقتصاديجانبيروستا

ميتوانپروشکرمابریشم،زنبورعسلوماهيقزلآالرانامبرد.
صنایعدستيروستاشاملصنعتفرش،گليم،گيوهبافي،ساختن
زیورآالتنقرهاي،قاشقسازي،دوختوفروشلباسهايسنتيو...
ميباشدکهبامرورزمانومهاجرتنيرويکاررونقخودراازدست

دادهاست.
یک عنوان به را آن روستا این در گردشگري جاذبههاي وجود
روستايگردشگریمطرحکردهاست.عدممراکزخدماتيمناسببراي
گردشگرانازیکسووآسيبهايواردهبهمحيططبيعيروستاتوسط
گردشگرانازسويدیگرمعضالتيرابرايروستابهوجودآوردهاست.

• مطالعات منظر	
	منظر از دور

مكانهایيکهميتوانازآنهابافتکالبديروستاراازفاصلهدور
این اما هستند. روستا اطراف درههاي و کوهها تپهها، نمود، مشاهده
تصاویر،بستهبهنقطهاستقرارناظر،تفاوتهایيگاهاساسيبایكدیگر
دارند.ازفرازتپهپشتروستا،منظرکليازبافتقابلمشاهدهاست.
امابهدليلاینکهایندستهازتصاویربيشازآنکهتصویرجدارههاي
واحدهايمعماريراشاملشود،منظربامهارادرمقابلدیدميگذارد،
برايادراكمنظرکليمجموعهوویژگيهاوارزشهاينهفتهدرآن
چندانمناسبنيستند.بهترینمكانيکهازآنميتوانتصویريجامعو
کاملازمنظرکهنروستارامشاهدهنمود،تپههايمقابلبافتاست.از
محدودهروبرويبافتنيز،بستهبهنقطهاستقرارناظرتصاویرمتفاوتي
ازبافتوپدیدههايطبيعيپيرامونآنقابلادراكاست.ناظربههر
ميزانکهازدرهبهسمتقلهتپههاصعودنماید،مجموعهمنظرمصنوع

ومنظرطبيعيروستارابهترمشاهدهمينماید.

باغات، همراه به کالبدي بافت تصاویر این به عناصرشكلدهنده
تپههاوکوههايپشتبافتوپهنهآسمانهستند.درپيشزمينهمنظر
روستاباغاتبهدیدهميآیندکهدردرهاستقراردارند.پسازآنبافت
کالبديروستااستکهدرامتداددرهوبردامنهتپهمقابلجايگرفته
است،درپسزمينهتپهمقابلدیدهميشود.درپشتاینتپهوبافاصله
بيشترکوههامستقرند،وبرفرازاینعناصرپهنهآسمانآویختهاست.
سيطرهرنگسرخبرکلسيمايکالبدي،وجودبازشوهايکوچکو
تپه با بافت رنگ هماهنگي معماري، واحدهاي برجدارههاي متعدد

پشتبافتازجملهویژگيهايبارزمنظراینروستااست.

منظر دور ابيانه
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درترکيبمنظرمصنوعومنظرطبيعي،تپهپشتبافت،باغاتمقابلو
گسترهآسمانبهبافتکالبديروستاافزودهميشوند.باغاتپيشزمينه،در
ایاميکهرنگسبزبهخودميگيرند،تضادبسيارخوشاینديرابارنگسرخ
بافتایجادمينمایند.درایامدیگرنيزدرختانباانبوهشاخسارانخودو
بهویژهدرختانتبریزي،باشكلعموديخود،باعثاینتضادميشوند.
اماتپهپشتبافتکهرنگبافترا،البتهبادامنهکمتريدارد،زمينهمناسبي
برايدربرگرفتنبافتاست.شيارهايعموديوارگانيکدامنهآن،در
تقابلباخطوطهندسيوسطوحصافونرمجدارهواحدهايمعماري،
بيشتربهدیدهميآیند.کوههايپشتتپهودرباالترینارتفاع،آسمان،این
تابلوباارزشراکاملمينماید.اگردرکليتسيمايازدوربافتکالبدي،
کيفيتهماهنگيکيفيتغالباست،درترکيبمنظرمصنوعومنظرطبيعي
کيفيتتضادنقشبيشتريدارد.اماترکيبکلياجزايچناناستکه
پدیدههايطبيعيوبافتکالبديدرهماهنگيکاملبایكدیگرتوازن،تعادل
ووحدتيراایجادمينمایندکهدليلآنبرآمدنوتشكيلبافتکالبديبراي
پاسخگویيبهمجموعهشرایطوویژگيهايمحيطپيرامونخویشاست.

ازدیگرویژگيهايمنظرازدوربافتکالبديوجودخطوطافقي
ميدهند. شكل را دید مقابل جدارههاي که است متعدد عمومي و
مهمترینویژگيوکيفيتمنظرازدوربافتهماهنگياجزايآناست.
اجزایيکهبهدليلاستقراربافتبردامنهپرشيبتپهمتعددهستند.به
عبارتدیگرشكلپلكانيبافت،مشاهدهواحدهايمعماريمتعددي
راامكانپذیرنمودهاست.امانكتهمنفيایناستکهسيمايازدوراین
مجموعهباارزشوطبيعتپيرامونآن،مانندبسياريازمجموعههاي
مشابه،تنهاازنقاطيقابلرویتاستکهدرشرایطمتعارف،ترددي
درآنهاصورتنميگيرد.چنانچهشرایطبهگونهايبودکهازنقاط

ومحورهایيچونمبدأوروديبهروستاامكانمشاهدهاینسيمابود،
افرادبيشتريازدیدنآنلذتميبردند.

	منظر فضاي ورودي به روستا
امكان این نباشد، ممكن پرتردد نقاط از کهن بافت مشاهده اگر
برايبافتهاينوسازروستافراهماست.ازجادهوروديروستاوپس
ازپشتسرگذاردنآخرینپيچ،دستساختههايجدیدروستایيانو
ساکنانغيربوميظاهرميشوند.برخالفبافتکهنروستاکهمنظری
بافتهاي در موجود کيفيتهاي دارد، متعادل و متوازن چشمنواز،
محدوده ابتداي در است. بيگانه و اغتشاش آشفتگي، عمدتًا نوساز،
با پراکنده بههمراهچندواحدمسكوني بنايهتليچندطبقه روستا
اشكال،رنگهاومصالحمتنوعوتعداديتابلويراهنمايرنگارنگ،

فضايوروديبهروستاراشكلدادهاند.
بقيهبافتنوسازنيزکهدرامتدادجادهگسترشیافتهوضعيتيتقریبًا
بههمينمنوالدارد.الگويساختبناهامشابهالگویياستکهاکنون
تقریبًادرهمهشهرهارایجاست.تنهاتفاوتيکهدرسيماياینبناها
بهدیدهميآیداستفادهازاندودوخاكسرخاست.اگراستفادهازاین
اندوددربافتکهنآنچنانزیباومنطقيبهنظرميرسد،دراینبخش
ازبافتوبرنمایبناهايجدید،نابجا،تحميليوغيرمنطقياست.
منظرحاصلازایندستساختههادرفضايوروديروستا،بههيچ
وجهدرشأنروستايتاریخيابيانهنبودهوهمچنينمعرفخوبيبراي
نميتواند بامحيط ناآشنا فرد نمیباشد. نيز آن باارزشوکهن بافت
تصورکندکهباپشتسرگذاردناینبخشازروستا،بهبافتيخواهد

رسيدکهواجدارزشاست.

منظری از ورودي ابيانه

نمايي از بافت كالبدي يكپارچه و منسجم ابيانه
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عدمتوجهبهمكانتأسيساتنظيرتيرهايبرقوالحاقاتمربوطه
نابسامانيمحور امتدادمسير، تابلوهاوعالئمدر نامناسب وطراحي
وروديروستاراتشدیدکردهاست.وجودچهارتابلوباابعاد،رنگهاو
شكلهايمتفاوتبدونتوجهبهمراتبواهميتآنهادرابتدايروستا،

نمونهايازاینبيضابطهايوبسيارچشمآزاراست.

	منظر از فاصله نزديك
اطالعات کمتر فاصله از آن مشاهده و بافت با نزدیکتر برخورد
بيشتريرادراختيارقرارميدهد.ایناطالعاتامكاندریافتوادراك
جزئياتبيشتريازبافتراامكانپذیرمينماید.شناختجزئياتبافت
اگرچهباعثشناختبيشترمنظرميشود،امامداخالتوالحاقاتيرا
کهدرمنظرصورتگرفتهواصالتآنراتاحدوديمخدوشنموده
است،نمایانميسازد.فضاهايبازعموميبافتکهنمنحصربهشبكه
دسترسيبافتوگشایشگاههایيمحدوداست.گشایشگاههايدرون
بافتمحلتعامالتاجتماعيروستایيانميباشد.اینفضاهادردرون
به را متفاوتي فضایي کيفيت و بوده تنوع متراکمروستاموجد بافت
بينندهعرضهميکند.اینفضاهاامكاندركسيماباجزئياتبيشتريرا
فراهمميکنند.حضورآبودرختدربرخيازاینمراکزموجدتنوع

مناظري ازگشايشگاه هاي درون بافتوغنايبصريدربافتبودهاست.

منظری از ورودي ابيانه
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شدن مخدوش سبب باز فضاهاي از برخي در اتومبيل حضور
سيمايبافتشدهاست.معابردرروستابهعنوانمحورهدایتکننده
بودهودربخشهايمختلفروستاباتوجهبهوضعيتبناهايپيرامون
آنویاپهنوباریکشدنموجدکيفيتهايبصريمتفاوتيميباشند.
وجودعناصرينظيرساباطوپيچوخمهايمعبرموجدتنوعدربافت
ميباشد.اینویژگيهاعابررابهادامهحرکتدرمعبرتشویقميکند.
دربرخوردنزدیکتربامنظر،بازشوهايمتعددجدارهها،کهعمومًابه
صورتمستطيلعموديکشيدهوروزنيمربعشكلبربااليآناست،
باجزئياتبيشتردیدهميشوند.تكراراینعنصربههمراهرنگسرخ
هستند، مستطيلخالص مكعب تقریبًاهمگي که بناها وحجم سيما

هماهنگيابنيهبهلحاظفرم،حجم،نوعمصالح،بازشوهاوتناسباتهماهنگيویکدستيمنظرراباعثميشوند.
این است. آورده وجود به را موزوني و متوازن بصري ترکيب آنها
روستا بصري ساختار در مختلف، مقياسهاي در تعادل و هماهنگي
بدنهها شكلدهنده عناصر اصلي الگوهاي ثبات است. مشاهده قابل
)بازشوها،ایوانها،وروديهاو...(وتنوعالگوهايفرعيوهماهنگي
کليخطوطافقيوعموديضمنایجادمنظریمنسجم،موجدکيفيت
تنوعدرجدارههاميباشد.استفادهازدرهاوپنجرههاونردههايفلزي
مداخالت به است. داده قرار تأثير تحت کاماًلً را بنا بصری ارزش
مذکورالزماستاستفادهازبازشوهایيباابعادوتناسباتنامتعارفرا
نيزاضافهنمود.جدارهايبادوگونهبازشودردوطبقه،پائينداراي
دروپنجرهفلزيبههمراهنردههایياستکههمگيازخارجبهبافت
تحميلشدهاند.درحاليکهطبقهباالدارايپنجرههایيچوبياستکه

اگرچهسادهوبدونتزئيناست
اماروستایيتروبابافتهماهنگتر
است.استفادهازدروپنجرهونرده
در دوگانگي این موجد که فلزي
در ریشه است شده جداره منظر
مسائلاجتماعيوبهویژهاحساس

ناامنيدارد.

نمايی از ورودی ابنيه در بافت قديم

نماهايي از تركيب كالبدي ابنيه 



منظر روستاهای ايران78

عناصر از و بوده ابنيه یكپارچه منظر از بخشي عنوان به ورودي
و پيرنشين وجود ورودي، تورفتگي ميباشد. روستا منظر شكلدهنده
شمشهگيرياطرافوروديسببایجادتشخصدربدنهشدهاست.ایوان
بهعنوانیكيازعناصراصليوشاخصواحدهايمسكونيبهشمار
ميرودکهغالباًروبهفضايعموميمعبردارد.تزئيناتبهکاررفتهدر
نردههايچوبيایوانهاسببافزایشغنايبصريشدهاست.یكيازنمونه
مداخالتمردمدرسيمايجدارهها،تعبيهنردههایياستکهبهمنظور
افزایشامنيتصورتميگيرد.الحاقاینعنصرجديگرچهاصالتمنظر
جدارهبافتکهنرامخدوشمينماید،امادرمواردينوعنردههاچندان
ظریفومناسبانتخابشدهاستکهاینعنصرتحميليبهنظرنميرسد.
درمقابلميتواننردههایيرایافتکهبدونسليقهوباطراحينامناسب
یكدستيسيمايجدارهراتحتتأثيرقراردادهاند.وجودتزئيناتچوبي
دربازشوهايبرخيازابنيهموجدتنوعوغنايبصريدربافتميباشد.

ازبينمعابرشبكهدسترسي،معبراصليبافتاهميتيویژهدارد.زیرابنا
بهدالیليمنظراینمعبربابقيهمعابربافتتفاوتاساسيدارد.منشاءاین
تفاوتتمرکزوتجمعاکثرواحدهاوعناصرمعماريبااهميتدراینمسير
است.بهعنوانمثالتقریباًکليهواحدهايمسكونيبزرگومهم،کهتعدادي
ازآنهاخاننشينبودهاست،درکناراینمعبرواقعند.اینبناهااکثراًازجهت
ابعادوحجم،تكنولوژيساختوجزئياتوتزئيناتفراترازبناهاي
متعارفروستایيهستند.همچنيناکثربناهايعموميبافتچونمساجد،
حسينيههاونخلگاههاوآبانبارهادرکناراینمسيرمستقرند.ساباطهاي
بافتنيزهمگيبرروياینمعبرویادرنقطهتقاطعگذرهايفرعيبا
معبراصليقراردارند.تنهاگشایشميدانروبرويمسجدجامعاست.
بسياريازواحدهايمعماريمستقردرکناراینمعبردارايعناصر،
جزئياتوتزئيناتقابلتوجهيهستند.عنصرمعماريایوانباجزئيات
وتزئيناتچوبيمتنوعونفيس،ودرهاوپنجرههاومشبکهايچوبي
متعددوزیباازجملهآنهاهستند.مجموعایندالیلباعثشدهاست
کهمعبراصليبافتدارايچنانمنظرغني،متنوعوشاخصيشودکه
اینمعبرسيمایينسبتًاشهريبهخودبگيرد.نكتهمهمایناستکه
پسازمسجدجامعکهاینمعبرواردبخشرعيتنشينروستاميشود،
ویژگيهايمنظرآننيزتاحدیکسيمايروستایيمعمولیتنزلمينماید.
معابرفرعينيزتقریبًاهمگيدارايچهرهایروستایياند.چنانچهبایک
داد. تشخيص اصلي معبر منظر با را آنها منظر تفاوت ميتوان نظر

نمايی از نرده های الحاق شده در جداره

ورودی شاخص واحدهای مسكونی

ايوان به عنوان يك عنصر شاخص واحدهای مسكونی
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آبانبارهاازعناصريهستندکهدرمنظربخشهایيازبافتمؤثرهستند.
آبانبارموجودبهدليلشكلخاص،استفادهازمصالحمتفاوتدرساخت
آنوهمچنينمحلاستقرارکهمنفکازبافتپيراموناست،جلوهویژهاي
دارد.ساختمانهايدولتيکهتدوینواجزاضوابطبرايساختآنهاآسانتر
بهنظرميرسدنيزبدونهيچگونههماهنگيبابافتکهنروستااحداث
شدهاندتنهاتالشيکهدراینجهتبهکاررفته،استفادهازاندودگلسرخ
برايپوششنمايمرکزمخابراتاست.عالئموتابلوهایكيازعناصر
تأثيرگذاربرسيماهستند.استفادهنامطلوبوبدونبرنامهوضابطهنوع
اینتأثيررامنفيوچهبساایجاداغتشاشوناهماهنگيبصريمينماید.

یكيازعناصريکهتقریباًدرجوارکليهبافتهايروستایيموجوداستو
منظرآنهارادرنقاطيتحتتأثيرقرارميدهد،تيرهايشبكهبرقرسانيبههمراه
پستهوایيوتابلومربوطميباشد.استفادهازاینعنصرتأسيساتيگریزناپذیر
استامامعموالًتالشیبرايانتخابمكانمناسباستقرارآنهابهکارگرفته
نميشود.بهایندليلمعموالًآنهارادرنقاطمهميچونمبدأووروديبهبافت
ویاميادینوفضاهايبازاصليروستانصبميکنند.درروستايابيانهنيزوضع
بهاینترتيباست.یكيازاینپستهادرابتدايبافتکهننصبشدهاست
ومورددیگريازآندرداخلیكيازگشایشگاههايبافتقراردارد.مكانیابي
نامناسبترانسهايبرقسببایجاداغتشاشدرساختاربصريروستاشدهاست.

	منظر واحدهاي مسكوني
دليل است. طبقه چهار تا دو بين کهن بافت مسكوني واحدهاي
قابل زمين کمبود بافت، استقرار بستر زیاد نسبتًا طبقات،شيب تعدد
ساختوویژگيهاياقليمياست.اینعواملباعثشدهاستتقریبًا
کليهواحدهايمعماريبافت،چهمسكونيوچهعمومي،فاقدحياط
مسكوني واحدهاي دالیل، این به بنا باشند. باز فضاي هرگونه یا و
دارايمنظریویژههستند.اولينویژگيارتفاعزیادجدارهبناهااست.
اینویژگيبهخصوصدرموردبناهایيکهدرباالدستمعابراحداث
شدهاند،بهترقابلمشاهدهاست.ارتفاعزیادجدارهواحدهايمسكوني

منظریخاصبهوجودآوردهاست.

نمايي از پست هاي برق در روستا

نمايي از عالئم و تابلوها

نمايي از تزئينات جداره ها

نمايي از مسجد جامع
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ویژگيبصریدیگرواحدهاوجودبازشوهايبيشتردرطبقاتباالي
همكفاست.دليلاینامرتخصيصطبقههمكفبهزمستاننشينو
طبقاترويآنبهتابستاننشيناست.امكانایجادچالکرسي،ایمني
درمقابلبادهايسردزمستانوتبادلحرارتيکمتر،طبقههمكفرا
برايزمستاننشينيمناسبمينماید.درعوضبادگيربودن،امكانایجاد
ایوانوبازشوهايبزرگومتعددبدوندیدهشدنداخلواحد،ودید
مناسببهباغاتازدالیلياستکهطبقاتباالتررابرايتابستاننشيني
مناسبمينماید.تعدادزیادبازشوهادرطبقاتاولنسبتبهطبقات

همكفازویژگيهايبصريمعبرروستاميباشد.

همراه به گلسرخ واحدها بيروني پوسته در رفته کار به مصالح
بازشوهاونبشجدارههاو ازگچدردور قالببنديوشمشهگيري
جرزهااست.شكلبازشوهايطبقاتباالیي،کهبهصورتبازشوهایي
آنها باالي بر شكل مربع و کوچکتر بازشوهایي و عمودي و بلند
است،نيزمنطقاقليمي-محيطيدارد.زمانيکهبههردليلالزمشود
اینبازشوهابستهنگاهداشتهشوند،بازشوهايباالیيعملتهویهرابا
خارجنمودنهوايگرمزیرسقفانجامميدهند.وجوداینمشبکها
همدليلفرهنگیوهمدليلاقتصاديدارد.تمكنماليصاحبانواحدها
ایجاداینشبكههاراممكنساختهاست.همگونياینمصالحترکيب

بصريیكپارچهايرادرکلبافتبهوجودآوردهاست.
از بسياري حيات و زندگي و کالبدي بافت که شهرزدگي پدیده
روستاهارادرمينوردددرساختوسازههايجدیدروستايابيانهنيز

بهنحوچشمگيريقابلمشاهدهاست.

نمايي از مصالحنمايي از واحدهاي مسكوني قديمي

نمايي از واحدهاي مسكوني قديمي
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فقط آنها سيماي در روستا، نوساز بناهاي از نمونه دو به توجه با
استفادهازاندودگلسرخیادآوربافتکهناست.ضابطهايکهبهتنهایي،
برايایجادهماهنگيبينساختههايگذشته،فعليوآینده،ناکافياست.
اینبناهافاقدارزشهايبصريموجوددرابنيهقدیمميباشند.امااین
بناهايدوران بهحدود۳0سالپيشودردسته متعلق ابنيه از دسته
گذارجايميگيرد.ایندستهازبناهاچهبساتفاوتاساسيبابناهاي
سنتيروستادارند،امادارايویژگيهاینسبتاًباارزشیهستندکهآنهارا
ازبناهاينوسازمتمایزميکند.اگرچهاینبناازجهتالگو،مصالحو
جزئياتباابنيهگذشتهتفاوتداشتهومنظریکاماًلًشهريدارد،امامنظر

نمايي از بناهاي مسكوني نوسازآنواجدميزانيازارزشاستکهبناهايجدیدترفاقدآنهستند.
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	عناصر سازنده منظر روستا
شامل عناصر این هستند. روستاها منظر سازنده متعددی عناصر
چشماندازروستا،عناصرکالن)مورفولوژیروستا(وعناصرخردمیباشند.
اینطبقهبندیعناصرسازندهمنظرروستاها،اجزايهریکوارتباطميان
منظر کنترلوساماندهي فرآیند ارائهشدهاست.در زیر نمودار آنهادر
روستایي،چشماندازها،عناصرکالنوعناصرخردمنظر،بهعنوانعناصر

کنترلکنندةمنظرروستایيتلقیميشوند.

	چشم انداز
درروشهاوتكنيکهایطراحیشهری،ارزیابیداالندید۱بهمنظری
بهطور اهميتزیادیبرخورداراست. از منظر فرایندتحليل خاصدر
پسزمينه و پيشزمينه شامل متعددی اجزاي از متشكل دید داالن کلی
منظراستکهازنظرناظروارزیابیآناهميتدارد.بهعالوهدرارزیابی
اجزاي است. توجه مورد نيز داالن این کناری حوزههای دید، داالن
میتواند روستا یک شاخص میدهد.چشماندازهاي نشان را دید داالن
تأثيریعميقبرناظربگذاردوبستهبهحاالتروحیناظرایجادخاطرهای

 1- Visual Corridor

منظر نمود؛ تقسيمبندي بهچنددسته را انداز پایدارکند.ميتوانچشم
روستاازفاصلهدوروچشماندازازداخلروستابهمنظرپهنهاطرافروستا.

	منظر روستا از دور
دیده خود طبيعي بستر در روستا روستا، به شدن نزدیک موقع در
ميشود،بهعالوهترکيبعناصرمصنوعوطبيعيمنظریراارائهميدهدکه
از که روستا کلي ترکيب این ميآورد. پدید را یگانه و بدیع خاطرهاي

بسيار آن به مراجعهکننده افراد وسایر برايروستایيان دیدهميشود، دور
پذیرد. صورت آگاهانه باید منظر این در دخالت هرگونه و است مهم
شامل روستا سواد است. رویت قابل روستا سواد روستا، دور منظر در
تمامياجزايشكلدهندهمنظرروستااست،وليایناجزايبهطورمستقل
قابلتشخيصنيستند.سوادروستاازفاصلهونقطهخاصيدارايارزشبصري
استکهبایددرموردنحوهبرخوردباآنتصميمگرفت.موقعيتقرارگيري
روستادرزمينمانندميزانشيبزمينوقرارگيريدرکناررودخانهیادریا،
برمنظرروستاازفاصلهدوربهشدتتأثيرگذاراست.نحوهساختوسازدر
زمينهروستاویاپسزمينهآننيزبرمنظرروستاازفاصلهدورتأثيرگذاراست.

عناصر سازنده منظر روستا

عناصر كالن )مورفولوژي روستا( عناصر خرد منظر روستاچشم انداز
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منظر 
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روستا

منظر 
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منظر بام معابر 
شكل
 عرض
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آن ورودي آستانه به ورود از قبل روستا هر به شدن نزدیک هنگام
ممكناستروستابهطورکاملدیدهشودویابهدليلموانعيبخشياز
آنبهدیدهآید.درشرایطيروستابهدليلموانعيکهبرسرراهقراردارندتا
هنگامرسيدنبهآنغيرقابلرؤیتاستوورودبهروستابهطورناگهاني
ویكبارهصورتميپذیرد.دربعضيازروستاهابهدليلعدموجودمانعاز
فاصلهدورميتوانتماميآنرامشاهدهنمودوهرچهناظربهآننزدیکتر
ميشودجزئياتبيشتريازآنرامشاهدهميکند.منظرروستاازدوربستهبه
محلاستقراردارايکيفياتمتفاوتياستکهبایدبهآنتوجهویژهايداشت.

)Mayor, Londan ,2005( ،)1386 اجزاي داالن ديد )به نقل از ذكاوت

چشم انداز روستا در بستر طبيعي– ماسوله– گيالن

منظر روستاي كندلوس در بستر طبيعي

منظر از دور روستای كنگ در خراسان رضوی

منظر از دور روستايي در بستر مسطح -  ساختمان هاي عمومي چنانچه بلندتر از ساير 
ابنيه باشند بهتر ديده مي شوند – روستايي در حومه نائين
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درمنظرازدورروستاهایيکهدربسترشيبدارمستقرهستند،تمامي
اجزايبهدیدهميآید.ساختمانهايعموميروستابهدليلشاخصبودن
درمعرضدیدبيشترهستندوکلروستادربسترطبيعيخود)پسزمينه
هستند، واقع مسطح بستر در که روستاهایي ميشود. دیده بهتر طبيعي(
نميآید.ساختمانهاي دیده به آنها اجزاي ولي دیدهميشود آنها کليت

عموميچنانچهبلندترازسایرابنيهباشندبهتردیدهميشوند.

	ديدها و چشم اندازها به منظر پهنه اطراف روستا
ازدرونروستاممكناستداالنهايبصري)کریدورهايبصري(به
پهنههاياطرافوجودداشتهباشد.منظرهقابلرؤیتاطراف،بخشبسيار
مهميازمنظرروستاميباشدکهبرذهنبينندهاثرقطعيدارد.دربسياري

ازمواردپيشزمينهمنظراطراف،بخشهایيازخودروستاميباشد.
نمود بيرونميتوانمشاهده به ازروستا دیدهاوچشماندازهایيکه

ممكناستشاملمواردزیرباشد:
-چشماندازهايطبيعي:ماننددیدبهدریا،کوه،تپهماهور،دشتوکویر
-چشماندازهايمصنوع:ایننوعچشماندازهاکليهدخالتهایياستکه

بشردرچشماندازطبيعيانجامدادهاست.
ایننوعدخالتهاراميتوانبهشكلفعاليتهايکشاورزيوبرداشت
ازمنابعویاساختوسازابنيهوتأسيساتودخالتدرمنظرطبيعيبه

منظوراطالعرسانيمشاهدهنمود.
-فعاليتهايکشاورزي:ایننوعچشماندازهاشاملباغداري،مزرعههاي
ميباشد. جنگلها از برداشت فعاليتهاي همچنين و دیم و آبي
-ساختوسازابنيهوتأسيسات:ساختکليهبنادر،کارخانجات،انبارها،

خطوطانتقالبرقویاهرگونهتأسيساتدیگر.
-اطالعرساني:اطالعرسانيازطریقبهرهگيريازتپههاوکوههاازجمله

ایننوعچشماندازهاميباشد.

منظر روستا از فراز ارتفاع– روستاي كندلوس – گيالن

چشم انداز روستا به منظر مجتمع صنعتي 

چشم انداز روستا به عنصری طبيعی كه توسط نوشتن تبليغات روی آن مخدوش شده است 

نيروگاه بادي عنصري در چشم انداز روستا
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چشماندازبهعناصرمصنوعميتواندمطلوبویانامطلوبباشند.لذا
الزماستازدیدگاهروستایياناینعناصرارزیابيشوندوبهآنهاپرداخته
شود.بهعنواننمونهمنظرکورههايآجرپزي،کارخانههايآلوده،خطوط
انتقالبرقویاسایرتأسيساتنمونهايازعناصرمصنوعهستندکهدر
چشماندازیکروستاقرارمیگيرند.ازطرفدیگربرجها،ساختمانهاي
یک عنوان یک به ميتواند نيز دیگر شهر یا روستا یک یا و تاریخي

چشماندازمصنوعکهازدرونروستادیدهميشودوجودداشتهباشد.
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 مطالعه موردی5: 
                 روستای ماسوله

• مطالعات منظر	

	 منظر از دور
باتوجهبهبستراستقرارروستايماسوله،درمنظرازدورآندوالیة
بافتمصنوعوطبيعي)کوههاوپوششگياهي(قابلتشخيصميباشد.
ترکيبهماهنگوارگانيکایندوالیهویكپارچگیبافتکالبدیآن
هویتخاصيبهمنظرروستابخشيدهاست.جلوههايبصريمتفاوت
درفصولمختلفازدیگرویژگيهايبصريماسولهميباشد.بهطور
به ميتوان ماسوله روستاي کالبدي سيماي ویژگيهاي بيان در کلي

مواردزیراشارهکرد:
-بافتکالبديتراسيوپلكانيشكلروستاکهجهتپاسخگویيبه

شيبزیادبسترشكلگرفتهاست.
-بافتکالبديهماهنگبهلحاظفرم،رنگ،تناسباتواندازةابنيه

-وجودبازشوهابهتعدادزیاددربدنةابنيه

-مشاهدةخطوطصافدربافتکليروستا
-ایجادمنظرمطلوبباترکيبارگانيکپوششگياهيوبافتمصنوع
-خودنمایيمسجدبهعنوانیکعنصرشاخصبافرمورنگمتفاوت

نسبتبهزمينه

 سيماي از دور روستا در فصل زمستان
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	 منظر فضاي ورودي به روستا
نخستينتصاویرذهنيازیکمكان،ازفضايورودبهآندرذهن
کيفيت و فضايورودي اهميت بيانگر امر این ميگيرد. بينندهشكل
پر جادهاي از ماسوله روستاي به ورود ميباشد. آن بصري و فضایي
پيچوخمانجامميگيرد.کوههايباپوششگياهيانبوهدرامتداداین
جاده،چشماندازهايمتنوعوخاطرهانگيزيرابهبينندگانعرضهميکند.
از بخشي دیدهميشود بافتمصنوعروستا از که تصاویري نخستين
بافتپلكانياحاطهشدهباپوششگياهياست.کوههابهعنوانالیهاي
سبزدرپشتزمينهاینتصویرخودنمایيميکنند.ازبناهايموجوددر
ابتدايجادةوروديروستاميتوانبهبنايمهمانکدةروستااشارهکرد.

	منظر از نزديك روستا
دربرخوردنزدیکبابافتروستاوحرکتدرفضاهايبازوعمومي
آن،جزئياتبيشتريازمنظرروستاقابلمشاهدهاست.شيببستروشكل
پلكانيبافتکالبديبهبينندهاینفرصتراميدهدکهدریکلحظهعالوه
برنماينزدیکوجزئياتابنيهبخشيازکليتبافتوروابطميانابنيهرا
نيزمشاهدهکند.شيبزیادبستریكيازمهمترینعواملشكلدهندهمنظر
بافتميباشد.اینعاملسببشدهاستناظربناهارابامقياسيفراتراز
مقياسواقعيخوددركنماید.بخشهایيازبافتعليرغمکمبودنعرض
معابر،بهعلتبازبودنبخشيازبدنةآنها،احساسحرکتدرفضايباز
رادرفردایجادميکند.ایناحساستوأمبادیدهايمتنوعبهبافتکالبدي
وطبيعتروستاتجربياتبصريوفضایيمتنوعيرابهفردعرضهميکند.

نمايي از درون بافت به ورودي روستا

نمايی از بافت پلكانی روستا

 بخشي از سيماي از دور روستا

نمايی از مهمان كده روستا
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بخشهایيازبافتمعابربامحصوریتباالکيفياتبصريوفضایي
خاصيرابهبينندهعرضهميکند.دراینمعابرمحصوریتفضاسبب
بافت بهسازي در است. شده بافت منظر درك در محدودیت ایجاد
تكنيکهاي از استفاده با بومي مصالح کارگيري به ماسوله، تاریخي
ساختوسازجدیدسببارتقاءکيفيتبصريمعابرشدهاست.مبلمان
ازدیگرعناصرشكلدهندهسيمايبصريميباشد. فضاهايعمومي
ارتقاء در محل بومي هویت به توجه با عناصر این مناسب طراحي

کيفيتفضایيوبصريمؤثرميباشد.

ديدهاي بصري متنوع در معابر روستا

 نمايي از معابر بازسازي شده روستا

نمايي از مبلمان طراحي شده در فضاي عمومي

مقياس قابل درک ابنيه براي عابر

نمايي از معابر با محصوريت باال نمايي از معابر قديمي روستا



89 عوامل و عناصر سازنده منظر روستا

روستا نزدیک منظر در موثر عناصر دیگر از عالئم و تابلوها
ميباشند.ناهماهنگياینعناصرباکالبدبهلحاظابعادواندازه،رنگ،
نوعمصالحومكاننصبسببایجاداغتشاشدرمنظرخواهدشد.لذا
الزماستتمهيداتمناسبجهتهماهنگياینعناصردرنظرگرفته
شود.تابلوينصبشدهباچهرةسنتيبناهايروستاهماهنگبودهو
منظرمطلوبيرابهوجودآوردهاست.درایننماتابلوهايغيررسمي

سببایجاداغتشاشمنظربناشدهاست.
ویژگيهايخاصبسترروستا،سببشدهاستدربخشهایياز
ازمصالحجدیدو استفاده باشد. قابلمشاهده ابنيه بام معابرسيماي
بام سيماي در اغتشاش ایجاد در مهم عامل دو بام، سطح تناسبات
ابنيه،جهت در پيشرفته تكنولوژي کاربرد دليلضرورت به ميباشد.
حفظوحدتبصريبایدتمهيداتيدرزمينهبافت،رنگو..درنظر
گرفتهازمصالحمتنوعوغيرهمگونبابافتبوميوهمچنينروشهاي

شود.درروستايماسولهنيزماننداغلبمناطقروستایيکشوراستفاده
شود.درروستايماسولهنيزماننداغلبمناطقروستایيکشوراستفاده
متنوعساختوساز،بهعنوانعاملتهدیدکنندههویتکالبديبوده
ودرموارديمنظرروستاراخدشهدارکردهاست.لذاتدوینضوابطي
کههمگونيمياناینمصالحرااجباريسازدالزموضرورياست.
بازارقدیميماسولهازعناصرشاخصوهویتبخشروستابهشمار
ميرود.اجزايتشكيلدهندةمنظرآنشاملعناصرمعماريوعناصر
غيرمعماري)اجناس،گردشگرانوفروشندگان(ميباشند.بازارماسوله
فضایياستکهاستفادهکنندگاندرارتباطمستقيمونزدیکباکاالي
عرضهشدهقراردارند.سرزندگيوپویایياینفضاازویژگيهايبارز
آنميباشد.حضوربرخيازعناصرنظيرتمهيداتبهکارگرفتهشده

برايپوششسقفسببتنزلکيفيتمنظرروستاشدهاست.

نمايي از بازار ماسوله و واحدهاي تجاري آن

 نمايي از ارتباط بصري معبر و بازار

نمايي از عالئم و تابلوهای اطالع رسانی طراحي شده در فضا

نمايي از بام يك واحد مسكوني نوساز ناهماهنگ با ساير بام هاي روستا



منظر روستاهای ايران90

بازار بناهاي وعمودي افقي مصالحهمگونوخطوط از استفاده
این است. شده مصنوع بافت در کالبدي خاص ویژگي ایجاد سبب
است. شده معبر عمومي فضاي در مطلوبيت ایجاد به منجر ویژگي
ازدیگرعواملموثردرمنظرروستايماسولهعملكردگردشگريآن
انسانيروستا ازهویت بهعنوانبخشي ميباشد.حضورگردشگران
جهت مختلف عناصر روستا، عمومي فضاهاي در ميباشد. مطرح

جذبگردشگرانبخشيازمنظرروستااست.

	منظر واحدهاي مسكوني
شيبزیادبسترومحدودیتفضايقابلساختدرروستايماسوله
سببشكلگيريبافتمسكونيفشردهشدهاست.واحدهايمسكوني
اینبافتعمدتًادوطبقهبودهوفاقدحياطميباشند.پشتباممنازل
بهعنوانفضايبازمورداستفادهقرارگرفتهوبخشيازمعبرمحسوب
بهکاررفته ميشود.ترکيبواحدهايمسكونيوعناصروجزئيات
درآنهامعماريخاصيرادرروستابهوجودآوردهاستکهبهعنوان
مهمترینویژگيهویتيماسولهمطرحميباشد.عناصرينظيرتزئينات
... و پنجرهها جلوي در موجود شمعداني گلهاي بازشوها، چوبي
ویژگيهاي از دیگر یكي عنوان به بدنه، عناصر سایر با ترکيب در
هویتيروستابهشمارميرودکهمنظرمطلوبيرابهوجودآوردهاست.
جزئياتتزئينيبهعنوانجزءالینفکمجتمعزیستيبهطوربسيارغني
درماسولهدیدهميشود.گلهايشمعدانيدرجلويپنجرههابخشياز

هویتماسولهمحسوبميشوند.

نمايي از منظر همگون بافت كالبدي روستا

نمايي از يك واحد مسكوني قديمي

نمايي از نيمكت هاي چوبي قهوه خانه و چايخانة سنتي روستا

نمايي از تمهيدات به كار رفته جهت پوشش سقف واحدهاي پذيرائي
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مصالحمورداستفادهدربناهايقدیميبهطورعمدهشاملچوب،سنگ
و...ميباشد.دربدنهابنيهاندودگلزردبهکاربردهشدهاست.اینامر
بهنوعيسببتشخصساختاربصريروستاشدهاست.جهتحفظ
هویتکالبديروستا،توجهبهویژگيهايمعماريبافتقدیمبهلحاظ
فرم،نوعمصالح،رنگ،ارتفاع،تناسباتبازشوهاوتزئيناتضرورتدارد.
دربناهاينوسازروستا،اینمسئلهدراغلبمواردموردتوجهقرارگرفته
است.دربرخيازواحدهايمسكونياستفادهازعناصرنامتناسببابافت
کالبديسيمايبصريروستاراخدشهدارکردهاست.استفادهازعناصر
جدیدبهطورنامتناسبسيمايکالبديآنراتحتتأثيرقراردادهاست.

ضوابطساختوسازبادیدگاهزمينهگرایيدرماسولهضمنتوجه
ازطریق )زلزله( طبيعي بالیاي با مقابله بناجهت استحكامبخشي به
توجهبهخطوطعموديوافقينماوعناصرينظيرایوانومصالح
نماحفظسيمايکالبديوهویتبوميآنرانيزدرنظرداشتهاست.
حضورگردشگران)افرادغریبه(درروستابهلحاظاجتماعيوامنيتي
تأثير مسكوني واحدهاي سيماي بر که ميکند ایجاب را مالحظاتي
مستقيمدارد.لذاتمهيداتالزمبایدبهگونهايدرنظرگرفتهشودکه

چهرهروستاوهویتآنمخدوشنشود.

ايوان به عنوان عنصري هويت بخش در بافت

نمايی از تزئينات به كار رفته در ابنيه

نمايي از مصالح به كار رفته در ابنيه قديمي

نمايي از واحدهاي مسكوني نوساز
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 تمهيدات امنيتي به كار رفته در واحدهاي مسكونينمايي از واحدهاي مسكوني نوساز
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 مطالعه موردی 6:  
                   روستای الفت

• مطالعات منظر	

	منظر از دور
مشخصاتوشكلبسترروستايالفتوفضايپيرامونآنونحوه
سازمان که است گونهاي به بستر این بر معماري واحدهاي استقرار
بصریخاصيراشكلدادهاست.مهمترینویژگيکالبديمجموعه
مذکور،وجودمنظریغنياستکهحاصلجمعمنظرطبيعيومنظر
بافت اوليهو مصنوعآناست.بخشاصليروستايالفتکههسته
کهنآنراشاملميشود،درکناردریاوبردامنهکمشيبتپهايواقع
شدهاست.عرضاینبخشازبافتحدود200متروطولآنحدود
باالدست تپهمذکور،کهدر نيافته اراضيتوسعه کيلومتراست. یک
بافتقراردارند،شيببيشتريداشتهوتاارتفاع70مترازسطحدریا
باالميرودوسپسمنتهيبهپرتگاههایيميشودکهایناراضيرااز
بقيهاراضيروستاجداميکند.اینتپهراکهمهمترینعارضهموجود
استراميتوانبهصورتهرميباقاعدهمثلثتجسمنمودکهیک

وجهآن،یاشيبکمترروبهدریااستوبخشکهنروستابردامنهآن
استقراریافته،ودووجهدیگرآنشيببسياريتنديدارند.

بخشی از سيمای كالبدی الفت
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بافتجدیدروستا،کهدردوسويبافتقدیمقراردارد،اینتپهرا
درميانگرفتهواراضينسبتًامسطحشمالوشرقآنرااشغالنموده
است.بجزدریاوتپهکهعناصراصليمنظرطبيعيروستاهستند،به
آنهادرداخلدریاو از تعدادي نمودکه اشاره درختانحراميتوان
روستا، کهن بافت همراه به عناصر این روئيدهاند. نزدیکساحل در
مجموعهايراميآفرینندکهدارايمنظریغنيوباارزشاست.دیگر
بخشهايبافتروستایعنيبافتهاينوسازیاارزشکمتريدارندو
یااصوالًفاقدارزشاند.بهدليلتنوعارزشبخشهايمختلفبافت،

منطقياستکههریکازآنهاجداگانهبررسيشوند.

تپهودریاجایگاههایيهستندکهازآنهاميتوانمجموعهبافتکهن
راازدورنظارهنمود.زیرااینبخشازبافتبهشكلنواريدرکناردریا
استقراریافتهونحوهاستقرارآنبردامنهتپهنيزامكاندیدمناسبيرااز
هردوسوفراهممينماید.منظرمجموعهازسمتدریادربحثمنظراز
دوروازسمتتپهدربحثمنظرازفاصلهميانيمطرحخواهدگردید.
باحرکتدردریاوبهموازاتساحل،مناظريازبافتکهنبهدیده
ميآیدکهدرنوعخودکمنظيرهستند.دراینتصاویردریادرپيشزمينه
وتپهدرپسزمينهقراردارند،وبافتکهنعنصرميانيواصلياست.
بافتکهنبارنگروشنوبادگيرهايمتعدددرزمينهتيرهترتپههاو
درتمایزبارنگآبيدریاجلوهايویژهدارد.عناصريکهدرتمامياین
مناظرحضوردارند،گلدستههايمساجدوبهویژهمسجدجامعاست.
اینعناصربارنگسفيدوارتفاعزیاد،عالوهبرایجادتنوعدرخطآسمان
نقشنشانهرانيزایفامينمایند.درمجموعویژگيهايمشتركنماهایي
کهمنظرروستاراازدورمعرفيمينمایندبدینگونهدستهبنديميشود:
ازرنگهايسفيد،کرمو بافتکهمجموعهاي نسبتًاروشن -رنگ

خاکسترياست.
-وجودزمينهايبارنگقهوهايروشنشاملسطوحتپههادرپشت

ایننماهاوهماهنگيرنگبافتبارنگاینزمينه.
-وجوددریادرپيشزمينهایننماهاوتمایزشدیدرنگآنبارنگبافت.

-استقرارارگانيگروستادرزمينهووجودخطآسمانمتنوع.
-غلبهاحجاموخطوطعموديبراحجاموخطوطافقي.

-شاخصبودنگلدستهمساجدوشكستنیكبارهوشدیدخطآسمان
توسطدوگلدستهمسجدجامعومسجدلبآب.

-وجودهماهنگيزیادودرضمنتنوعدررنگ،شكلواحجام.
بافتکهنبارنگروشنوبادگيرهايمتعدددرزمينهتيرهترتپهها
ودرتمایزبارنگآبيدریاجلوهايویژهدارد.عناصريکهدرتمامي
اینمناظرحضوردارند،گلدستههايمساجدوبهویژهمسجدجامع
است.حضورنخلدرحياطواحدهايمسكونيموجدتنوعوغناي

بصريبافتميباشد.
ناظروزاویهدیداو اینویژگيهايمشترك،چنانچهمكان باوجود
به مجموعه منظر از متفاوت نماهایي یابد، تغيير مجموعه به نسبت

بخشي از سيماي از دور الفت

محدوده بافت هاي متقدم و متأخر
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دستخواهدآمد.اینتفاوتهادرهردوزمينهمنظرطبيعي)تپهها،
دریاودرختانحرا(ومنظرمصنوعقابلتشخيصاست.اساسًامنظر
زیراشامل است. باالیي ارزش واجد دریا ازسمت ازدورمجموعه
مجموعهايمتنوعازعناصرطبيعيومصنوعاستکههریکبهتنهایي
ارزشمندهستندومجموعآنهانيزترکيبيموزونوکميابراساخته
است.درتماميمناظريکهمنظرازدوررامعرفيمينمایندغالبًاعناصر
کالبد به مربوط چند هر که ميشوند دیده پيشزمينه در نيز دیگري
روستانيستنداماجزیيازمحيطمصنوعوبخشيازهویتکالبديآن
است.اینعناصرلنجهاهستندکههميشهتعداديازآنهادرآبهاي
ساحليروستالنگرانداختهاند.حضورآنهادرزمينهبهمنظرمجموعه

رنگوبویيدیگرميدهدوبهغنايبيشترآنیاريمينماید.
دربافتجدید،ساختوسازهايپراکندهبافتيغيرمنسجمشكلداده
به منظري بافت بستر و طبيعي و کالبدي عناصر کلي ترکيب است.

وجودآوردهاستکهفاقدارزشهايبصريبافتقدیمميباشد.

	منظر فضاي ورودي به روستا
ورودبهروستايالفتازدوطریقممكناست.ازراهدریاوازراه
اکثر حاضر حال در که است واقعيت این مبين شواهد اما خشكي.
کسانيکهبهاینمجموعهواردویاازآنخارجميشوندازراهخشكي
این وارد ميتوان جهت دو از نيز خشكي راه از مينمایند. استفاده
طریق از یعني شمالغربي، و جنوبشرقي جهات از شد. مجموعه
جادهايکهازجادهکمربنديمنشعبشدهوواردبافتروستاميشود

وپسازخروجازآندوبارهبههمانجادهمتصلمیشود.
زیستيشهري مجموعههاي تمام تقریبًا منفي ویژگيهاي از یكي
وروستایيکشور،وجودحومههایيبابافتپراکندهوبدوننظمدر
پيرامونآنها،شاملساختمانهایيباکيفيتطراحيواجراينامطلوب
است.چوناینحومهها،بویژهدرکنارمسيرهايورودي،حوزههاي
گسترشمجموعههايمذکورهستند،ازویژگيهايدائميآنهاوجود
ساختمانهاينيمهتمامیاستکهنامطلوبيمنظرآنهاراتشدیدمينماید.
روستايالفتنيزازآسيباینآفتمصوننماندهاست.چنانچهبافت
دوسويمسيرهايورودبهآندربرگيرندهساختمانهایيعموماًبيقواره

ونيمهتماماستکهبدوننظموترتيبوباپراکندگيزیاداستقراریافتهاند.
ازسويدیگر،شكلبستراستقرارروستابهگونهاياستکهدرمناظر
دورتنهابخشحومهايآنبهدیدهميآید،وبافتکهنوباارزشآن
تنهازمانيدیدهميشودکهناظرکاماًلًواردروستاشدهباشد.بهایندليل
اینروستاازفضاهايوروديدارايسيمایينامطلوبوپردافعهاست.

	 منظر از نزديك الفت 
حرکتدرفضاهايعموميشاملمعابروفضاهايباز،امكاندركمنظربا
جزئياترابرايبينندهفراهمميکند.معابرتأثيرزیاديدرنوعوکيفيتمنظرهر
مجموعةزیستيودرنتيجهتصویرذهنيساختهشدةآندارد.بافتروستاي
الفتدارايسهبخشکهن،ميانيونوسازاستکههرکدامدردورههاي
مختلفيشكلگرفتهوکيفياتفضایيوبصريمتفاوتيعرضهميکنند.

نمايي از گذر اصلي درون بافت
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بافتکهندارايمعابريباریکوکمعرضبافرمارگانيکميباشد.این
گذرازفضايبازکنارمسجدجامعشروعشدهودرانتهابهمسيرآسفالتهايکه
ادامةخيابانساحليدردرونبافتاست،اتصالميیابد.ویژگيهايخاصياین
گذرراازدیگرمعابربافتکهنمتمایزمينماید.ازجملهميتوانبهعرضبيشتر
آننسبتبهبقيةمعابرشبكهاشارهنمودوهمچنينطولآنکهبخشعمدهاي
ازبافتکهنراشاملميشود.اینگذربهعنوانستونفقراتبافتکهنبوده
وموجدخوانایي،سلسلهمراتبونظمدربافتشدهاست.جدارةاینمسير
راواحدهايمسكونيیکطبقهشكلدادهاست.بخشعمدةاینجداره۳/۵
تا4مترارتفاعدارد.اینویژگيباعثایجاداحساسمحصوریتکافيشده
خيابانساحليازدیگرگذرهايدرونبافتميباشدکهبهخاطروگاهينيزبهدليلعرضکممعابر،احساستنگنادرفضابهوجودميآید.

هویتخاصخودقابلتوجهاست.تصاویريکهاینمسيرارائهميدهد
کاماًلًدرذهنجایگزینميشوندزیراموقعيت،ویژگيهاومشخصات
کاماًلًمتفاوتيازبقيةمعابرمجموعهداشتهومنظرآننيزمتفاوتاست.
مهمترینویژگيآنموقعيتمكانيخاصآنميباشد.زیرااینخيابان
درمنتهياليهجنوبشرقيبندرودرکناردریاواقعشدهاست.چنانچه
یکجدارةآنبافتکهنروستابودهوجدارةدیگرآنکاماًلًبهسمت
آندوعنصرشاخصمسجد انتهاي و ابتدا در تقریبًا است. باز دریا
جامعومسجدلبآبواقعشدهاست.اینامربهتشدیدحساستقالل
اینبخشازمسيرمنجرشدهاست.نكتهدیگريکهپيوستگياینبخش
ازخيابانراافزایشدادهتغييراتکالبدياستکهدرسالهاياخير
انجامشدهاست.اینتغييراتکهبهمنظوربهسازيفضايکنارساحل
صورتگرفتهشاملجدارهسازيلبهساحلوکفسازيخياباناست
افزودهاست. ازخياباننسبتبهقطعاتدیگر اینبخش بهتمایز و

نمايي از مصالح مورد استفاده

نماهايي از بادگير در معابر
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فصول از ایامي در بازدیدکنندگان و اهالي توسط ساحلي خيابان
سالودرساعاتيخاصبهعنوانپاتوقوگردشگاهمورداستفادهقرار
اموريچونتعميرقایقهاو لنجهاوقایقهاو ميگيرد.رفتوآمد
فعاليتهايمشابهدرامتداداینمحورازعناصرشكلدهندهسيمايآن
ميباشد.درطولخيابانساحليازجنوببهشمالحداقلچهارفضاي
متنوعمتواليقابلدركاست.هرکدامازاینبخشهاکيفياتبصريو
فضایيمتفاوتيرابهوجودآوردهاند.ساباطهابهعنوانیكيازالگوهاي
درجدارة الگو این است. خيابانساحلي درجدارة موجود معماري
بناهايعمومياستفادهشدهویكيازعناصرهویتبخشوشاخص
ميباشد.اجرايطرحبهسازي،سببارتقاءکيفيتبصريآنشدهاست.
انواع از و گرفته شكل مرور به چند هر جدید بافت راههاي شبكة
تفاوت کهن بافت دسترسي شبكة با اما است، ارگانيک شبكههاي
و قطعات قرارگيري نحوة چون عواملي مجموعه دارد. اساسي
بافت ميان در توسعهنيافته باز فضاهاي وجود آنها، همجواري عدم
دسترسي شبكة بافت، شكلگيري در نظم هيچگونه رعایت عدم و
سلسله نبود نبودن، خوانا آن مشخصات از که کرده ایجاد مغشوشی
شطرنجي شبكة به بيشتر مذکور شبكة است. گسستگي و مراتب

بدوننظموباتقاطعهايفراوانوبدونحسابشبيهاست.
الگويغالبفضاهايبازدربافتکهنبندرالفتباالگوهايرایج
وساختهشده-ازجملهالگوهايمتعارفبافتهايکهنمجموعههاي
زیستيمنطقةمرکزيکشور-تفاوتدارد.درمجموعههايزیستياخير،
فضاهايبازازنوعفضايمثبتبودهودراکثرمواردعناصريکهپيرامون
آناستقرارميیابنددرخدمتشكلدادنوتعریفنمودنآنهستند.
بهایناعتباردراینالگوفضايبازنقشنخستراداشتهوازعناصر
سازندةآناهميتبيشتريميیابد.امادربافتکهنبندرالفتنميتوان
الگويمشترکيبراياینگونهفضاهایافت.فضاهايبازنهتنهابافضاهاي
متعارضيکهمعرفيشد،بلكهبایکدیگرنيزتفاوتدارندوهرکدام

کيفياتبصريفضایيخاصخودرادارند.

نماهايي از ساخت و سازهاي جديدنماهايي از خيابان ساحلي

لنج هاي مستقر در بندر
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جامع مسجد پيرامون فضاي الفت خطي غير باز فضاي مهمترین
است.اهميتاینفضابهدليلموقعيتخاصآنوتعدادعناصرياست
کهدرپيرامونآنجايگرفتهاند.قرارگرفتنآندرنزدیكيساحلدید
مطلوبيرابهدریاازاینمكانامكانپذیرنمودهاستوگردآمدنمسجد
جامع،آبانبار،قلعهنادري،بانکوخانةاربابيدرپيرامونآن،سبب
تشخصاینفضادرکلبندرشدهاست.استقراریكيازمعدودواحدهاي
مسكونيدوطبقه)خانةاربابي(درمجاورتمرکزبندربيانگرتأثيرجایگاه
اجتماعيافراددراندازةمسكنومحلاستقرارآنميباشد.فرسودگي
شدیداینبناوقلعةنادريسببتنزلکيفيتبصرياینفضاشدهاست.

و لبآب مسجد پيرامون فضاي بافت، باز فضاهاي دیگر از
فضايبازياستکهدرنقطهبههمرسيدنگذراصليکهنوادامة
خيابانساحليمستقراست.کيفيتوویژگيهايایندوفضاتفاوت
نامحدود جوانبي از اول فضاي اگر زیرا دارند. یكدیگر با آشكاري
زیاديمحدود ميزان به را آن که دارد است،فضايدومجدارههایي
کردهاند.درهرصورتاستقرارایندوفضايبازدرکناربافتمتراکم،

بهآنهااهميتميبخشد.شاخصترینعناصرمصنوعدربافت،مساجد
ميباشند.اینبناهابهدالیليچونارتفاعبيشتر،آرایشخاصمعماري
آنهاوحضورعناصريچونمنارهنسبتبهسایرابنيهمتمایزشدهاند.
جدایيآنهاازبافتمسكونيپيرامونواستقرارآنهادرفضاهايبازاین

کيفيترابرجستهترمينماید.

نوعيازبناهايدیگرنيزدرالفتدیدهميشودکههرچندارتفاع
با بهدليلشكلکالبديخاص، اما کمتروحجمکوچکتريدارند،
بناهاآبانبارهايالفت این دارند. زیادي تفاوت پيرامونخود زمينة
هستند.ازبينآنهاآبانباريکهدرنزدیكيمسجدجامعقرارگرفتهبه
علتاستقراردرارتفاعوميانیکفضايبازتشخصبيشتريدارد.
یکنوعازبناهايشاخصدرکلمنطقةجنوب،برکههاهستندکهبا
معماريخاصخودکاماًلًازبافتپيرامونمتمایزميباشند.آبانبار
جامع مسجد پيرامون باز فضاي در شاخص عناصر از سنگي برکه

ميباشد.

نمايي از خانة اربابي و قلعة نادري

نمايي از فضاي باز پيرامون مسجد جامع

نمايي از مسجد لب آب

نمايي از آب انبار بركه سنگي
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	منظر واحدهاي مسكوني الفت
دربخشقدیميروستايالفتبهعلتمحدودیتزمينقابلساخت،
بافتيمتراکمونواريشكلگرفتهاست.اینبافتوبافتکهنازپيوستگي
کالبديکامليبرخوردارميباشند.اینپيوستگيعمدتاًنتيجةهمجواري
دانههايتشكيلدهندةبافتاست.بهدليلشرایطاقليميروستا،واحدهاي
معماريبافتکهنعمدتاًازگونةدرونگرابودهوحياطاینواحدهااز
دو،سه،چهاروبرخيمواقعپنجسوتوسطفضايساختهشدهاحاطه
شدهاند.عرضکمفضاهايپروتعبيهبازشودرهردوجدارهتمهيداتي
استکهجهتبهرهگيريازکورانهوااندیشيدهشدهاست.شكلگيري
اتاقبادگيربهعنوانعنصريکالبديدرپاسخبهشرایطاقليميبودهواین
عنصرهویتکالبديخاصرابرايروستاایجادکردهاست.حضوربادگير
همدرسيمايجدارهوهمسيمايبامروستاسببایجادتنوعشدهاست.

دربافتکهنجدارههاغالبًاسادهبودهوتزئيناتموجودعمومًابه
عناصريمانندبادگيرها،وروديهاوبازشوهاتعلقدارد.اینتزئينات
گاهيصرفًابرايزیبانمودنبنااستفادهشده،امادربرخيمواقععالوه
برایننقشعملكرددیگرينيزدارند.بهعنوانمثالميتوانشبكههاي
منظورشدهدرمقابلبرخيپنجرههاراذکرنمود،کهعالوهبرتزئين
جدارهپاسخگويشرایطاقليمينيزهستند.جزئياتمعماريجدارهها
بازشوهاوآبروهايمنظورشدهرويسطح شاملشبكههايمقابل

جدارهميباشندکهکارناودانراانجامميدهد.

نمايي از بادگير

نمايي از ورودي واحدهاي مسكونينمايي از واحدهاي مسكوني قديمي
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درواحدهايمسكونيکهنبازشوهایيکوچکدرجدارههاوجود
داردکههمامكانتهویهفضاهارافراهمميکندوهمتبادلحرارتي
داخلوخارجراکاهشميدهدوبازشوهایيمتفاوتباپنجرهوبه
تسهيل جهت پنجره باالي در گاهي و سقف زیر در سوراخ شكل
جریانهوادرنظرگرفتهشدهاست.بادگيرهابهعنوانیكيازعناصر
نمایانواحدهايمسكوني،دربسياريمواردمعرفميزانتجملآنها
هستند.اینمعرفيتوسطميزانتزئيناتيکهدراینعناصربهکارميرود

انجامميشود.
شبيه تزئيناتي و آنها ساقة در قوسهایي شامل بادگيرها تزئينات
گچبرياستکهگرداگرددهانهوروديوتيغههايآنهادیدهميشود.
تزئيناتموجدتنوعوغنايبصريدربافتميباشند.تزئيناتوروديها
شاملشكستگيهایيبررويجرزدوسويآنهایاانواعيازگچبري
ایجاد معبرسبب به نسبت تورفتگيورودي است. درقسمتسردر

تشخصوتنوعدرمعابرشدهاست.
ميتوانگفت، کهن مسكوني واحدهاي منظر درباره کلي بهطور
مجموعهتمهيداتدرنظرگرفتهشدهدرجهتپاسخگویيبهشرایط
اقليميوباتوجهبهمحدودیتهاوامكاناتاینمنطقهمنظرییكپارچه

ومنسجمشكلدادهاست.امريکهدربافتجدیددیدهنميشود.
تقليد به و بوده برونگرا معماري داراي غالبًا بافتجدید بناهاي
ازالگوهايرایجدرمجموعههايزیستيکشوربدونتوجهبهشرایط
اقليميروستااحداثشدهاند.دراینبخشمساحتقطعاتمسكوني

نسبتبهبافتقدیم،بزرگتربودهوترکيبواحدهايمسكونيبافت
پراکندهايراشكلدادهاست.اینبناهادارايمعماريشهريبودهو
درطرحآنهيچتوجهيبهزمينهکالبديموجودنشدهاست.اینگونه
بناهامنظریكپارچهوهمگونبافترامخدوشکردهاست.استفادهاز
الگوهايجدیدازیکسووکيفيتپایينمصالحمورداستفادهازسوي

دیگرسببایجادمنظرينامطلوبشدهاست.

نمايي از واحدهاي مسكوني نوساز
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2-2-عناصر سازنده منظر روستا

2-2-1- عناصر كالن سازنده منظر روستا )مورفولوژي روستا(
مورفورلوژی مطالعه است. فرم"  "علم معنای به "مورفولوژی"  واژه
روستا،مطالعهنحوهتكوین،رشد،شكل،ساختاروکارکردروستااستکه
متأثرازساختاراجتماعیواقتصادیروستااست.همانگونهکهدرفصل
اولمطرحشد،بهدليلکوچکبودنپهنهروستامنظرآنبهراحتیقابل
دركاست.بههمينقرار،مورفولوژیروستانسبتبهشهربهراحتیقابل
دریافتاست.ریختکليروستا)مورفولوژيروستا(کهدراینمطالعه
بهآنپرداختهشدهاست،متشكلازعناصرکالنياستکهبرمنظرروستا
منظر فرآیندمطالعه لذامطالعهمورفولوژيروستادر دارد، تأثيرمستقيم
روستااهميتدارد.عناصرکالنيکهدراینبخشبهآنهاپرداختهخواهد

شدعبارتانداز:
-معابر)شكلوعرض(

-شكلفضاهايباز
-دانهبندي؛اعمازاندازهوشكلقطعات)پالكها(،بلوكهاومحالت

-تودهوفضا،سطحاشغالومحلاستقراربنادرقطعه

• شكل معابر	
دربافتهايروستایيوجودویژگيهايکالبديخاصنظيررعایت
سلسلهمراتبدرشبكهراهها،وجودپيچوخمدرمسيرگذرهاياصلي،
تعریففضاهايمكثومحلهاياجتماعمردم،مسقفنمودنبخشياز
معبر،نسبتعرضمعابربهارتفاعبدنهها،مصالحهمگونبهکاررفتهدر
کنارکيفيتساختمانها،قدمتابنيه،فرمقطعاتزمينونوعمالكيتها

ویژگيهايبصريخاصيرابهوجودآوردهاست.
دربافتروستایيفرموشكلظاهريمعبروعملكردهاووقایعيکه
ایجادتنوعبصريفراهمآورده آنهارخميدهندزمينهرابراي درطول
است.پيچوخمهايمعبر،تنوعدیدومنظرمتعددیبهوجودميآورد.
بسته و باز فضاهاي و آنها عرض در تنوع همچنين معابر, فرمي تنوع
بيشتريداشته باعثميشودمجموعهحجماطالعات وفضاهايمكث

باشد.درضمنویژگيهايفرميمعبرکهدرراستايتقویتعملكردي
خاصبودهاست،ضمنایجادتنوعبرخوانایيروستاميافزاید.

شكلگيريمعابرروستا،مانندشهرها،متأثرازعواملاستقرارروستادر
بسترطبيعي،آبهايجاريدرروستا،عواملفرهنگيویاعواملاجتماعي
بافتيارگانيکهستند. مانندایمنيوامنيتاست.روستاهاعمدتًاداراي
عمدتًاشكلمعابرروستاهامتأثرازشكلزمينوعواملطبيعياست.به
عنواننمونهروستاهایيکهدردامنههاقراردارنددارايمعابريهستندکه
بابهرهگيريازخطترازعابرینرابهارتفاعاتدسترسيميدهند.مسير
معابرروستاهایيکهآبهايجاريمانندرودخانهها،شهرهاوجويهادر
آنهاجاريهستند،ازشكلاینآبراههاتبعيتنمودهاندویامظهرچشمهها
وقنواتونحوهپخشآبدرروستابهمعابرشكلدادهاند.شكلخطي
گرفتهاند. درههاشكل یا و رودخانهها( )دریا، آب پهنههاي کنار در نيز
یافتهچنددهه نيزعمدتًادربخشهايگسترش معابر شكلشطرنجي

اخيرشكلگرفتهاست.
معابر عرض است. معابر شكل مهم بسيار عناصر از معابر عرض
روستاهامتأثرازمحلاستقراراقليمویاعواملاجتماعياست.دراقليمي
است زیاد آنها ارتفاع و کم معابر عرض است، حياتي سایه به نياز که
معابر عرض که مرطوب و گرم نواحي در یا و کویري( نواحي )مانند
زیادميباشند.عرضمعابردربسياريازروستاهادرطولآندارايتنوع
زیادياست.الزمبهتوضيحاستکهعرضمتنوعراهازنظرگوردونکالن
کيفيتيازمنظرشهري۱ميباشدکهبهآن"اینجاوآنجا"2اطالقگردیده
اندیشيدهشدهايبرخورد باتنوعدرعرضراههابهطور است.چنانچه

شود،میتوانبهمنظرمناسبیدستیافت.

1 - Town Scape
2-  Here andThere
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بعضيازدالیلتغييرعرضمعابرراميتوانبهطورخالصهچنينبياننمود:
-بهدليلعدموجودنظارتوکنترل،کموزیادشدنعرضمعابردر

اکثرروستاهادیدهمیشود.
-تفكيکقطعاتوباغاتبدونضابطه.

چالهها یا و صخره مانند روستا در موجود طبيعی عوارض وجود  -
موجبافزایشویاکاهشعرضمعابردرروستاميشود.

-اراضيبایروبالاستفادهوارزانقيمتميتواندمنجربهشكلگيري
قطعاتتفكيكيوایجادمعابرباعرضهایمختلفشود.

-دخالتهايمسئوليندرجهت»شهريشدن«؛روستا؛دربسيارياز
مواردایننوعدخالتهاسببایجادمعابريباعرضبسيارزیادشده
است.درروستايبيارجمندشاهرودمعابريباعرض60متراحداث
شدهاستویادرروستايخيارج-قزوینبانفوذافرادیبخشوسيعي
ازروستابراياحداثمعبريپهندردهه۱۳60تخریبشدهاست.
-طرحهايازپيشاندیشيدهشدهايکهدرقالبطرحهايروستایياجرا
شدهاند،برشكلمعابرمؤثرهستند.تفكرغالبدراندیشةشهرسازي
ایران)تفكرمدرن(یكيازعواملمؤثردرشكلگيريمعابردرروستاها
استکهباواسطة»طرحهادي«بهمنصهظهورميرسد.درواقعاجراي
طرحهاديدربسياريازروستاهايکشورتحوالتوسيعيدرمنظر
روستاهابهویژهشبكهمعابرایجادکردهاست.ازجملهمهمترینآنها

مواردزیراست:
تعریضمعابر	•
ایجادميادینترافيكی	•

بهبودکيفيتپوششمعابر	•
ایجادالگويهندسيدرشبكهمعابر	•
شفافيتدرشناختحدودمعبروعرصههایخصوصی	•

• فضاي باز	
فضاهايبازروستانيزبرمنظرروستاتأثيرزیاديدارد.نقشفضاهايباز
)ميدانگاهها(درشكلگيريمنظرروستادرذهنروستایيانومراجعهکنندگان
بسيارعميقوقابلتوجهاست.اینعنصربهدالیلگوناگونشكلميگيردکه
دربخشعواملاجتماعيبهآنپرداختهشد.فضاهايبازروستابهصورت
ميدانگاهوروديروستاميباشدکهامروزهعمدتاًبهصورتپارکينگدر
آمدهاستميباشد،مانندميدانورودیروستایکنگدرشهرستانمشهد،
محلانجاممراسم)مانندتكيهها(،محلمظهرقنوات،چاههاومحلبرداشت
از متأثر فلكههاي معاصر دورههاي در گلهها. تجمع ميدانگاههاي و آب
الگويشهريبهعنوانفضاهايبازدرروستاهادیدهميشود.شكل،اندازه،
بدنههايمحصورکنندهویاميزانمحصوریتفضاهايبازروستابرمنظر
روستاتأثيرمستقيمدارد.الزمبهتوضيحاستکهفضاهايبازروستاعمدتًا

دارايشكلغيررسميهستندوهندسهآنهامنظمنميباشد.

فضاي باز غير رسمي در روستا – كندلوس - گيالن
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• دانه بندي 	
تأثيرمستقيميبرشكلتودهو دانهبنديپالكها،بلوكهاومحالت
فضاداشتهولذابرمنظرروستانيزتأثيرگذاراست.دانهبنديریزپالكها
درروستاهااحجامفشردهايراشكلميدهدکهمنظرمتفاوتيازاحجام
بازداردکهمتأثرازدانهبنديدرشتاست.حتيدربسياريازروستاها
بخشهايمختلفروستادارايدانهبنديمتفاوتيميباشند.دانهبندينيز
متأثرازشرایطاستقرارروستاوشرایطاقتصاديواجتماعياست.درمطالعه
دانهبنديعالوهبراندازهقطعه،بهتناسباتقطعهنيزپرداختهميشود،زیرا
تناسباتقطعهبرشكلتودهتأثيرگذاراست.دراکثرروستاهایيکهبربستر
شيبدارمستقرهستند،بهدليلکمبودزميناندازهقطعاتکوچکاستیا
بهعبارتيروستاریزدانهاست.اقليمنيزبردانهبنديمؤثراست.درمناطقي
ميباشند. درشتتر دانهها مرطوب معتدل یا و مرطوب و گرم اقليم با

• توده و فضا 	
محل و اشغال سطح دانهبندي، تأثير تحت فضا و توده شكلگيري
استقراربنادرقطعهوارتباطاحجامبایكدیگرميباشد.سطحاشغالبر
تناسباتتودههاتأثيرگذاراست.محلاستقراربناميتوانددریکطرف
بر نيز فضا و توده ارتباط باشد. قطعه طرف چهار یا و سه دو، قطعه،
منظرروستاتأثيرزیاديدارد.چنانچهدربعضيازروستاهاتوده،فضارا
شكلميدهدوعاملمحصوربودنآناستودربعضيازروستاهافضا

احاطهکنندهتودهاست.

ساختار سه سويه در استقرار بنا

ساختار دو سويه در استقرار بنا )ساختمان L شكل(

ساختار چهار سويه در استقرار بنا )حياط مركزی(

بنا در مركز فضا

ساختمان يك سويه در استقرار بنا )بنا در يك طرف فضا(
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 مطالعه موردی 7:
                  روستای اسالميه

• مطالعات منظر	
روستاياسالميهازروستاهایيبابافتباارزشياستکهبهسازيبافتدرآن

اجزايشدهاست.

	منظر از دور
درحرکت که است گونهاي به اسالميه روستاي استقرار موقعيت
دیده آن بافت از بخشهایي شيراز( - )یزد دهشير - تفت جادة از
ميشود.درمنظرازدورروستاسهالیةمتمایزدیدهميشود:الیةاول
شاملباغاتروستااست.درالیةدومبخشهایيازبافتکالبديقدیم
وجدیدروستادیدهميشود.الیةسومشاملکوههاياحاطهکنندهبافت
آورده وجود به مطلوبي منظر الیه سه این ترکيب ميباشد. کالبدي
برروي تبليغاتموجود بررويکوههاو پيامهایي نوشتن اما است.

دیوارةجداکنندةباغات،ازعواملایجاداغتشاشبصريميباشد.

	منظر از فضاي ورودي روستا
بينندهشكل بهروستا،نخستينتصاویريکهدرذهن ازورود قبل
ميگيرد،ترکيبيازباغاتباساختوسازهايپراکندهميباشد.اینابنيه
کيفيتبصريمطلوبينداشتهومشابهابنيةحاشيهایشهرهاميباشند.این
ابنيهبهدليلعدمتوجهبههویتکالبديروستاوکيفيتنامطلوبساخت،

معرفمناسبيبرايکالبدباارزشروستاياسالميهنميباشند.
باادامةحرکتدراینجادهميزانساختوسازهابيشترشدهوبهتبعآن
اغتشاشبصريناشيازناهماهنگيابنيه،وجودفضاهايرهاشدهفرسوده،
تأسيساتو...بيشترمشاهدهميشود.کيفيتبصرياینمعبرمتأثرازآشفتگي
تأسيساتجدیدنظيرتيرهايبرق،سيمهايبرق،نابسامانيجدارههاوعدم
وجودکفسازيمناسبوابنيهجدیدباشكلهایشهري،منظریمشابه
حاشيهشهرهاونهدرخوریکروستايتاریخيبهوجودآوردهاست.
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مسجدقدمگاهیكيازبناهايباارزشروستاودرامتداداینمسير
واقعشدهاست.واقعشدناینبنادرامتدادمحورسوارهوعدمتعریف
محوطةاطرافآن،سببمخدوششدنآرامشوخلوتفضايآن
شدهاست.اینمسجدیكيازنشانههاوعناصرشاخصدرروستابوده
ونوعمعماريآنبامحيطاطرافهماهنگبودهوسيمایيمتوازندر
حاشيهجادهاصليبهوجودآوردهاست.عدممحوطهطراحيشدهتا

حديسببتنزلارزشهايبصريآنشدهاست.

عوامل دیگر از محور، این امتداد در دولتي بناهاي قرارگرفتن
بناهاي الگوهاي و فرمها از استفاده معبرميباشد. منظر بر تأثيرگذار
شهريومصالحجدیددراینبناهامنظریمشابهسيمايمعابرشهري
مناطق در مشابه مصالح و الگوها از استفاده است. آورده وجود به
مختلفوبيتوجهيبهشرایطاقليميوکالبدبوميمحلجهتاحداث
بناهايدولتيموجبناهماهنگياینابنيهبابافتموجودشدهاست.

وجودواحدهايتجاريجهتارائهصنایعدستيمنظربصريخاصي
رادرمسيربهوجودآوردهاست.اینعناصردرصورتبرنامهریزيمناسب
ميتواندضمنارتقاءکيفيتبصريمحيط،بخشيازهویتروستاباشد.

نمايي از منظر از دور روستا

ساخت و سازهاي جديد در امتداد جاده ورودي روستا

منظر جاده ورودي روستا

مسجد قدمگاه

نمايي از خانه بهداشت روستا

كوه ها به عنوان يك عنصر 
شاخص در انتهاي مسير

ارائه صنايع دستي در مسير 
ورودي روستا
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اماوجودکوهباشكلیمشابهعقاببهعنوانیکعنصرنمادیندرپشت
زمينةبافتکالبديخودنمایيميکند.تداعیشكلکوهبهشكلعقابدر

ذهناهالیبسيارقویوجوددارد.

بانزدیکترشدنبهروستا،ساختوسازهايبافتنوسازدرحاشية
شهرك نام به روستایيان نزد که بافت این ميشوند. مشاهده جاده
دارد. شهرها حاشية نوساز شهركهاي مشابه سيمایي است، معروف
بافتنوسازبهلحاظفرمابنيه،نوعمصالحمورداستفادهوشبكهمعابر
و فضایي ارزشهاي تنزل و بوده شهرها حاشيه شهركهاي مشابه

بصريآندرمقایسهبابافتقدیمروستاقابلدركميباشد.

	منظر از نزديك
حرکتدرفضاهايبازوعموميروستا،دركجزئياتکاملمنظر
روستاراامكانپذیرميکند.فضاهايبازروستاشاملمعابروگشودگيهایي
دربافتروستاميباشند.بافتروستاياسالميهازسهبخشجدید،
ميانهوقدیمتشكيلشدهاست.ویژگيهايکالبديوفضایيهرکدام
ميکند. عرضه بيننده به را متفاوتي بصري کيفيات بخش سه این از

و طبيعي شرایط با قدیم بافت کالبدي ویژگيهاي بودن هماهنگ
اقليمي،ضمنایجادمطلوبيتفضاها،کيفيتبصريمنسجمویكپارچهاي
بافت، از بخشهایي در طاق و ساباط وجود است. آورده بهوجود را
شكستگيخطبامابنيهوپيچوخمهايمعابردربافتدرونگراياسالميه
تنوعبصريوفضایيخاصيرابهوجودآوردهومانعایجاداحساس
یكنواختيدرفضاشدهاست.اینروستابهعنوانروستاییبابافتباارزش
بهسازیشدهاست.درطرحبهسازيروستاازمصالحمناسبدربدنهها
وکفاستفادهشدهکهخودسببارتقاءکيفيتبصريمعابرشدهاست.

درطرحبهسازیروستایاسالميهبهمفهومطراحیزمينهگراکاماًل
توجهشدهاست،لذادرطراحیجزئياتمنظرروستانيزبدانپرداخته
شدهاست؛بهنوعیکهحتیبهطراحیناودانهادربدنهروستاپرداخته

شدهاستولذابهغنايبصريمعبرافزودهشدهاست.

شكل كوه عقابی

ساخت وسازهاي جديد در 
حاشيه جاده ورودي روستا

نمونه اي از معابر بازسازي شدة روستا

جزئيات كف سازي و بدنه ها در پيشخوان 
يك خانة مسكوني

نمايي از معابر قديمي روستا
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دربافتقدیميروستاياسالميهمحصوریتفضایينسبتاٌزیاددر
معابرکيفيتفضایيوبصريخاصيرادرمعابرقدیميایجادکردهاست.
ساباطهاوطاقنماهادراینبافتباارزشبهعنوانعناصردعوتکننده،
در ساباطها بهعالوه ميکند. تشویق فضا در ادامةحرکت به را فرد
بعضیمواقعآستانهتغييرقلمروهارانيزعالمتگذارینمودهاند.ترکيب
واحدهايمسكونيوباغهايميوهوسيعدرترکيبباهمکيفيتبصري
مطلوبيرابهوجودآوردهاست.وجودباغاتدریکجبهةمعبرودیوارة
سنگيآنموجدتنوعبصريميباشد.استفادهازمصالحمشابهدرجدارة
باغوکرسيچينيجدارةابنيه،ارتباطبصريدرکلجدارهرابهوجود

آوردهاست.
از بادارابودنارزشهايکالبدي جدارههايبخشقدیميروستا،
مهمترینجاذبههايروستابهشمارميروند.مصالحمورداستفادهعمومًا
خشت،گلویاچينهايبارگههايخشتبودهواغلبباکاهگلیاسبزه
گلاندودشدهاست.دربازسازيمعابرویژگيهايکالبديبافتقدیمبه

لحاظنوعمصالح،فرمبازشوهاو...موردتوجهبودهاست.

نمايي از جزئيات بدنه ها تركيب سنگ و كاهگل در نماي بازسازي شدهنمايي از معابر در حال بازسازي بافت قديم

استفاده از سنگ در بازسازی ديواره يك باغ

نمايی از معابر بافت قديم



منظر روستاهای ايران108

دربرخيموارداستفادهازعناصرنامتجانسباهویتکالبديبافت
دربهاي از استفاده مثال، طور به است. کرده مخدوش را آن منظر
فلزيدروروديابنيهسببایجادناهماهنگيدربدنةمعبرشدهاست.
در بصري غناي و تنوع موجد بدنهها درطرح رفته کار به جزئيات
سيمايیكپارچةمعابرروستاشدهاست.مقایسةدوتصویرزیرنشانگر

نقشعناصربدنههادرکيفيتسيمايبصريميباشد.

روستایي معابر سيماي در مؤثر عوامل از دیگر یكي تأسيسات
آشفتگي بيتوجهي، علت به موارد اغلب در متأسفانه که ميباشند
بنابراینجهت آوردهاست. ارمغان به آنها براي را بصري اغتشاش و
جلوگيريازاغتشاشبصري،تجهيزکالبدروستابهتأسيساتموردنياز

بایدمتناسبباویژگيهايفضایيوکالبديبافتباشد.

ميداناصليروستاازفضاهايبازآنوبهعنوانمبدأبرايورود
بهاسالميهوخروجازآنميباشد.بهدليلوجودمسجدقدمگاهدر
شمالغربميدان،عبورجادةیزد-شيرازازدرونآنوفعاليتچند
واحدتجاريقدیمياینميدانازاهميتزیاديبرخورداراست.این
مسجددرترکيبباکوههايپشتترکيببصريهماهنگيبهوجود
از حكایت قدمگاه مسجد کنار در قدیمي نخل وجود است. آورده
هویتتاریخياینمسجددارد.ولیاستفادهازعناصرجدیددرنماي

مسجدتاحديسبباغتشاشبصريشدهاست.

محوطةاطرافاستخردرجوارمعبرمتصلکنندةمحدودةقدمگاهبه
مسجدجامعروستا،ازدیگرفضاهايبازموجوددراسالميهميباشد.
ایناستخرکهبرايذخيرةآبکشاورزيوآبياريباغاتمورداستفاده
پيرامون، باپوششگياهيوعناصرمصنوع ترکيب قرارميگيرد،در
منظرزیبایيرابهوجودآوردهاست.ساماندهياینفضاسببارتقاء

کيفيتهايفضایيوبصريآنخواهدشد.

نمايي از يكي از ورودي هاي واحدهاي مسكوني

نمايي از يكي از معابر بازسازي شدة روستا

حضور تأسيسات )سيم هاي برق، لوله هاي گاز و ...( در معابر روستا

نمايي از مسجد قدمگاه در ميدان ورودي روستا
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ارتفاع بناهايمهمروستابودهوبهعلت از مسجدجامعاسالميه
دو ميکند. خودنمایي بافت در اطراف بناهاي به نسبت خود بيشتر
بادگيرزیباوبلندمسجدازمهمتریننشانههايبصريبافتبهشمار

آمدهوتقریبًاازتمامروستادیدهميشوند.
منارحسينيهازدیگرعناصرنشانهايدرروستاميباشدکهبااستفادهاز
مصالحجدیدمرمتشدهاست.حسينيهازفضاهايمهمعموميدرروستابوده
ودرسالهاياخيربااستفادهازتكنيکهاومصالحجدیدمرمتشدهاست.

گرهها کالبدي احياء اسالميه، بهسازي و نوسازي طرح در
فضایي ساختار از مهم بخشي عنوان به بافت( داخل )گشودگيهاي
روستاموردتوجهبودهاست.کفسازياینفضاهاواستفادهازعناصر
با سازگار فرمهاي و مصالح کارگيري وبه نماها طاق نظير معماري
الگوهايسنتيسببایجادکيفيتفضایيوبصريمطلوبشدهاست.

جزئياتطرحکفسازي،بدنههاوترکيبمتناسبمصالحدرکف
وبدنههاسببمطلوبيتوغنايمنظرروستاشدهاست.کرسيچيني
بدنههاضمننقشعملكردي)جلوگيريازنشترطوبتدرابنيه(به

نوعيسببایجادارتباطبصريبينکفوبدنههاشدهاست.
درتصویرزیر،دربازسازيومرمتاینفضا،استفادهازمصالحهمگون
باکالبدقدیميروستاسببایجادوحدتویكپارچگيبافتکالبدي
شدهوکيفيتبصريمطلوبيبهوجودآوردهاست.وجودکوههاوباغات
درپسزمينهاینفضا،موجددیدهايبصريمتنوعدرفضاشدهاست.

دربخشیازمنظربام،غنايبصريبهچشمميخورد.بهطورکلي
دربخشقدیميروستا،درمنظربامهماهنگيبصريوجوددارد.در
پشتزمينةاینتصویرکوهخودنمایيميکندکهمتأسفانهمنظرطبيعي

آنبهدليلتبليغاترویپوستهطبيعیآنمخدوششدهاست.

محوطه اطراف استخر به عنوان يكي از فضاهاي باز روستا

ديد به بادگيرهاي مسجد جامع از فضاهاي باز و معابر روستا

نمايي از فضاهاي باز مرمت شده
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درمعاصرسازيبافتتاریخياسالميه،برايورودبهنواحيداراي
ارزشکالبديزیادتمهيداتمناسبدرنظرگرفتهشدهتاچهرةبافت
دچاراغتشاشنشود.دراجرايطرحتعریضمعابر،بخشهايباقيمانده
ازکالبدواحدهايمسكوني،بهعنوانپارکينگدرنظرگرفتهشدهاست.

با اخير سالهاي در روستا در معابر نوساز جدارههاي از برخي
استفادهازآجرسفالساختهشدهاند.اینجدارههانسبتبهجدارههاي
قدیميواصيلروستااززیبایيوتنوعکمتريبرخورداراند.احداث
کيفيت و شده روستا کلی منظر شدن خدشهدار سبب جدارهها این
بصریمعابرآنرابهمنظرمعابرشهرينزدیککردهاست.ازمهمترین
)جداکنندة شده تعریض معابر نوساز جدارههاي بصري ویژگيهاي
باغهاازمعابرمذکور(ميتوانبهتكراریکمدولدرطولآنهااشاره

کردکهتناسبچندانيبامعماريروستایيندارد.

دیده شده بازسازي جدارههاي از نمونهاي شده، ارائه تصویر در
میشودکهدرطراحيآننوعمصالحوترکيبآنهاباهموعناصرو
جزئياتطراحيشده،ویژگيهايکالبديبافتقدیمموردتوجهبوده
است.امادرتصویردیگرنمونهايازجدارههايبازسازيشدةباغات
کهمنظریکاماًلشهريدرمعبربهوجودآوردهاست،دیدهمیشود.عدم
توجهبههویتکالبديبافتسببتنزلکيفيتبصريمعبرشدهاست.

نمايی از منظر بام بخشی از بافت كالبدی ر وستا

 نمايي از پاركينگ هاي طراحي شده در بافت

  نمايي از جداره هاي بازسازي شده

 نمايي از كوچه باغ هاي اسالميه
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درتصویردیگریازروستا،سهالیهدیوارسنگي،باغاتوکوهها
و زیبا تصویري الیه سه این بصري ترکيب است. تشخيص قابل
در مناسب مصالح از استفاده ميکند. عرضه بينندگان به خاطرهانگيز

جدارههاسببارتقاءکيفيتبصريآنشدهاست.
دراینکوچهباغقدیميترکيبدیوارههايقدیميوباغات،وجود
سایهدرمعبر،نوعمصالحکفوپيچوخمهايموجوددرگذرفضایي
خاطرهانگيزایجادکردهاست.بهطورکليجدارههايبازسازيشده
باغاتدرمقایسهباجدارههايقدیميکيفيتفضایيوبصريمتفاوتيرا
بهوجودآوردهاند.همچنينآببهعنوانیكيازعناصرشكلدهندهمنظر
جدارههامطرحميباشد.هدایتآبهايجاريدرروستابابهرهگيرياز
معماريمناسبموجدتنوعوغنايحسيوبصريدرفضابودهاست.

دربافتميانهکهحدفاصلبافتقدیموجدیدقرارگرفتهترکيبي
ازمعماريقدیموجدیدترکيببصريخاصراشكلدادهاست.این
بافتداراينظامفضایيارگانيکميباشد.بهرهگيريازگياهانباالرونده

)مو(درشبكهمعابرمنظرمناسبیرابهوجودآوردهاست.اینعناصردر
فصلهايمختلفسال،جلوههايبصريمتنوعيایجادميکند.

دراینبافتاستفادهازعناصرجدیددرابنيهنظيرپنجرهها،حفاظها
ودربهايفلزيواستفادهازمصالحجدیدنظيرآجر،کيفيتبصري
متفاوتينسبتبهبافتقدیمبهوجودآوردهاست.کفسازينامناسب،
فرسودگيمصالحبدنه،آشفتگيناشيازتأسيساتنظيرسيمهايبرق،

لولههايگازو...ازعواملایجاداغتشاشدرمنظرروستاميباشند.
نظام با جدید بافت اسالميه، روستاي قدیم بافت غربي بخش در
شطرنجيعمودبرهمشكلگرفتهاست.معماريوبافتاینبخشمشابه
شهركهايتازهتأسيسحاشيهشهرهامیباشدوهيچنوعهمگونیبا
معمارياصيلروستاندارد.اینبخشبابرنامهریزيارگانهايدولتيبه
اینروستااضافهشدهوسكونتبسياريازروستایياندرآنموجبتخلية
بافتقدیموباارزشروستاازجمعيتشدهاست.درساختوسازهاي
جدیدروستاياسالميهنيزماننداغلبمناطقروستایيکشوربيتوجهيبه
هویتکالبديبافتدرانتخابنوعمصالح،رنگوفرمابنيهسببایجاد
بافتيبامنظرشهريشدهکهنشانيازهویتروستادرآندیدهنميشود.

 نمايي از هدايت آب هاي جاري در روستا

نمايي از بافت مياني روستا
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استفادهازفرمهاوالگوهايجدیددرساختابنيهوعدمتوجهبه
شرایطاقليميوکالبدبوميسببشكلگيريبافتيفاقدهویتبومی
وارزشهايبصري-فضایيشدهاست.فقدانپوششگياهيمناسب
معابر،ناهماهنگيبدنهساختوسازهايجدیدبهلحاظنوعمصالح،تعداد
وابعادبازشوها،عدموجودکفسازينامناسبوکيفيتپائينمصالح
مورداستفادهازعواملتنزلکيفيتبصريمعابربافتجدیدميباشد.

	منظر واحدهاي مسكوني
وجود و بوده طبقه یک اغلب کهن بافت مسكوني واحدهاي
تکفضاهایيدربااليطبقةهمكف،منظرخاصيرادرمعابربهوجود
آوردهاست.مصالحعمدةمورداستفادهدرابنيةقدیمي،خشتوگل
بااندودکاهگلوسبزهگلميباشد.اندودپوششيسبزهگلبارنگ
خاصيکهناشيازرنگخاكآنمنطقهاست،زیبایيبصريمطلوبی

رادرابنيهبهوجودآوردهاست.

دربافتدرونگراياسالميهارتباطبصريواحدهايمسكونيبافضاي
بازشوهاي مواردي در و بوده ورودي طریق از عمده طور به عمومي
کوچکنيزدربدنههايروبهمعبردیدهميشود.همجواريابنيةدرکنار
همترکيبيهمگنویكپارچهدرروستابهوجودآوردهاستکهازبارزترین
ویژگيهايبصريوکالبدياسالميهميباشد.همچنينتورفتگيفضاي
ورودينسبتبهمعبرووجودپيرنشيندرآنوآجرکاريزیبادرسردراز
عواملایجادغنايبصريوتشخصدرکالبدیكپارچةبافتقدیمميباشد.

نمايي از ساخت و سازهاي بافت جديد روستا

نمايي از سيماي واحدهاي مسكوني نمايي از معابر بافت جديد روستا
درون گراي اسالميه

نمايي از ورودي يك واحد مسكوني قديمي و تزئينات آن

نمايي از همجواري واحدهاي 
مسكوني قديمي

نمايي از معابر بافت قديم
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درطراحيبدنههايروستا،وروديواحدهايمسكونيبهگونهاي
طراحيشدهاستکهباکالبدبافتتاریخيمتناسبباشد.اینامردر
طراحيوروديهايسوارهکهمقياسيفراترازمقياسدربهايسنتي

دارند،نيزموردتوجهبودهاست.
درمواردیماننداینمعبر،استفادهازطرحهايجدیدونامتناسب
باکالبدقدیميبافتدروروديخانههاازیکسووکيفيتپائيناین
است. معبرشده کيفيتبصري اغتشاش دیگرسبب ازسوي عناصر
فرمهاي و الگوها از تبعيت به روستا، در نوساز مسكوني واحدهاي

شهريوبدونتوجهبههویتکالبدروستااحداثشدهاند.
سنتي نمونههاي برخالف ولي بوده طبقه یک غالبًا نيز بناها این
بناها، این ازمصالحوطرحهايمتنوعدر استفاده برونگراميباشند.
اینساختوسازهاميباشد. نابسامانيدرمنظر ایجاد ازدیگرعوامل
و شده استفاده آجر از عمده طور به نوساز مسكوني واحدهاي در
درها،پنجرههاوحفاظهايفلزيجایگزیننمونههايچوبيشدهاند.
مجموعةاینعواملمنظرروستاراتحتتأثيرقراردادهوآنرامشابه

بافتهايحاشيهایشهرهاکردهاست.

 نمونه اي از تزئينات به كار رفته در واحدهاي مسكوني نوساز

نمايي از واحدهاي مسكوني جديد
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 مطالعه موردی 8: 
                   روستای فهرج

• مطالعات منظر	
شده داده تشخيص باارزش بافت با روستاهاي از فهرج روستاي

استوطرحبهسازياینبافتدرآناجزايشدهاست.

	 منظر از دور
ازدورروستايفهرجبهدليلقرارگيريبافتاینروستابربستري
به رو روستا حومه از چنانچه است. محدود عناصري شامل هموار،
روستانگاهکنيم،چهبسافقطباغهاودیوارهايکاهگليآنبهدیده
آیند.اززوایايدیگرممكناستبافتروستادرميداندیدقرارگيرد.از
اینزاویهخطآسمانآرامبافتکهفقطبامنازهمسجدجامعودرختان
ازنوعطاقهايموجود بههمراهعناصري تبریزيشكستهميشوند،
دیدهميشوند.مهمترینویژگيسيمايازدوربافتاینمجموعه،در
از ترکيبي نسبتًاصافویکدستو بخشکهن،وجودخطآسمان

رنگهايسبز،فضاهايسبزوباغات،ورنگروشنکاهگلاست.

	 منظر فضاي ورودي به روستا
دربدوورودبهروستايفهرجمشاهدهبافتکهنممكننيستوآنچه
کهبهعنوانکالبدروستا،اولينتصاویررادرذهنبينندهشكلميدهد
ساختوسازهايجدیدميباشد.اینابنيهمنظریمشابهمنظربافتهايناموزون
حاشيةشهرهاداشتهومعرفخوبيبرايروستايتاریخيفهرجنميباشد.

نمايي از ورودي روستاي فهرج
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برخالفبافتکهنکهمنظریمتوازنویكپارچهدارد،آنچهکهدربارة
ویژگیبصريوکيفيتفضایياینبافتميتوانبيانداشت،اغتشاش
بوميروستا ویژگيهاي و بهشرایط توجه وعدم ناهماهنگي بصري،
ميباشد.درابتدايمسيرورودبهروستا،واحدهايمسكونيوخدماتيو
یکواحدآموزشي)دبستان(باشيوههايمعماريشهري،فضايوروديرا
شكلدادهاند.عدمتعریفورودي،وجودتابلوهايناهماهنگونامتناسبدر
ابتدايمحدودةوروديووجودتبليغاتبررويبدنةمعبروساختوسازبا
کيفيتنامناسبازجملةعناصرشكلدهندهمنظروروديروستاميباشند.

هماهنگ روستا هویت با معبر فضاي در استفاده مورد مبلمان
زیاد ناهماهنگيجدارهها،عرض و آشفتگي عدمکفسازي، نيست.
معبرنسبتبهارتفاعبدنههامحصوریتفضایيراکاهشدادهاست.
گلخانههايموجوددرامتدادمسيرورودبهروستابهدليلفرمویژه

خودمنظرخاصيایجادکردهاست.

	منظر از فاصلة نزديك
برايمشاهدةمنظرروستاازفاصلةنزدیکالزماستواردفضاهاي
با ارتباطبصري نزدیکترین دیگر عبارت به بازعموميروستاشد.

روستاازداخلفضاهايبازوعموميآنایجادميشود.بافتروستاي
این از فهرجشاملسهبخشقدیم،ميانهوجدیدميباشد.هرکدام

بافتهادارايکيفيتهايبصريوفضایيمتفاوتيميباشند.
بافتقدیممنطبقباشرایطمحيطيروستاشكلگرفتهودرزمان
فضاها این است. بوده آن ساکنين براي مطلوبي زیستي فضاي خود
ضمنانسجامعملكردي،دارايمنظریمنسجمویكپارچهايميباشند.
عرضکممعابربافتقدیمنسبتبهارتفاعبدنهها،محصوریتفضایي

نسبتًاباالیيرابهوجودآوردهاست.
وجود و معابر خم و پيچ فهرج، روستاي درونگراي بافت در
گشایشگاههایيدردرونبافتبههمراهعناصرينظيرساباطهاوورودي
ابنيهموجدتنوعبصريميباشد.شبكةمعابربافتقدیمباتوجهشرایط
اقليمي)باد-نور(احداثشدهاند.باتوجهبهاهميتسایهدرروستاي
کویريفهرج،تمهيداتينظيرسرپوشيدهکردنبخشهایيازمعبر،استفاده
ازمشبکهايآجريدربخشهایيازبدنهبهکاررفتهاست.اینویژگيها
مانعازیكنواختيکسلکنندهفضاهاشده،تباینفضایيدلنشينيبهوجود
روستا بافت در عنصريهویتبخش عنوان به نيز ساباط است. آورده
ميباشدکهسببایجادتنوعفضایيشدهاست.درطرحبهسازيروستا،
استفادهازمصالحمناسبدرجدارههاوکفسببارتقاءکيفيتبصريو

فضایيمعابرشدهاست.
استفادهازمشبکهايآجريدربدنهمعبر،ضمنایجادسایهروشن،
مرمتجدارهها در ميشود. ساباط داخل در هوا یافتن سببجریان
وطرحتزئيناتآنهاازالگوهايسنتياستفادهشدهاست.تزئيناتبه
عنوانیكيدیگرازعواملمهمشكلدهندهمنظرمعابرمطرحميباشد.

نمايي از معبر ورودي روستا

نمايي از گل خانه هاي موجود در امتداد جاده ورودي روستا

نمايي از معابر سرپوشيدة بافت قديم
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با مسكوني واحد بصري ارتباط بيشترین درونگرا، بافتهاي در
فضايعموميازطریقوروديبرقرارميشود.درمعابربافتقدیمفهرج
وروديازعواملشكلدهندهسيماوموجدتنوعدرآنميباشد.متأسفانه
دراغلبموارداستفادهازدرهاوبازشوهايفلزينامتناسبباهویت

کالبديبافت،سبببرهمخوردنوحدتبصريبدنههاشدهاست.

درمعابربافتقدیمهماهنگيمصالحمورداستفادهدربناهامنظری
یكپارچهرابهوجودآوردهاست.فرسودگيمصالحسببتنزلکيفيت
بصريومطلوبيتفضاهاشدهاست.هماهنگيسيمايکفوجدارهها

ازدیگرعواملموثردریكپارچگيمنظرمعابرميباشد.
طرحبهسازيبادرنظرداشتنارزشهايبصريبافتقدیمسبب
از استفاده و کفسازي طرح است. شده بافت بصري کيفيت ارتقاء
مصالحمناسبدرکفوبدنهها،وجودساباطوطاقدربخشهایياز

معبرسببایجادتنوعوغنايبصريشدهاست.

نمايي از تزئينات به كار رفته در بدنة معابر كه سبب غناي بصري شده است

نماهايي از ورودي واحدهاي مسكونينمايي از يك معبر بن بستتزئينات به كار رفته در بدنه ساباط ها

نماهايي از ورودي واحدهاي مسكوني
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وجودبرخيابنيهشاخصدرداخلبافتسيمايبصريخاصيرا
بهوجودآوردهاست.ازعناصرشاخصروستايفهرجميتوانمسجد
جامع،حسينيةپشتمسجدجامع،حسينيةبزرگفهرج،قلعةتاریخي

فهرجوآبانبارمجاورقلعهرانامبرد.

قلعهتاریخيفهرجبهصورتنيمهمخروبهدرروستادیدهميشود.
ساختوسازهايجدیددرمحوطةاطرافقلعهبهعلتعدمتوجهبه
کالبدباارزشتاریخيآن،کيفيتبصريآنرابهشدتمخدوشکرده
است.همچنينعدمطراحيمحوطةاطرافآبانباروحضورعناصر

کالبدينامتجانس،منظرنامطلوبيبهوجودآوردهاست.

مسجدجامعفهرجیكيازعناصرباارزشموجوددربافتقدیمميباشد.
منارةاینمسجدبهعنوانیکعنصرنشانهايدرروستامطرحميباشد.
محوطهسازي است الزم و نبوده مناسب مسجد اطراف محوطهسازي
اطرافآنبادرنظرگرفتنهویتتاریخيوکالبديآنانجامگيرد.حسينية
مجاورمسجدجامعبهصورتواشدگاهيدرمسيرارتباطيبهمسجدجامع
واقعشدهوفضايکوچكيجهتانجاممراسمعزاداريبهوجودآورده
است.کلکموجوددروسطحسينيهدرگذشتهجهتروشنکردنآتش
درفصلسرماودرزمانعزاداريبودهوليامروزهتنهاجهتراهنمایي
وهدایتگردانندگاننخلعزادارياستفادهميشود.مرمتکالبديحسينيه
سببارتقاءکيفيتبصريآنشدهاست.وجودطاقدربخشهایيازمعابر

موجدتنوعدرکيفيتفضایيوبصريبافتبودهاست.

نمايي از سيماي معابر بافت

نمايي از فضاهاي باز بافت قديم

نمايي از قلعة تاريخي فهرج

نمايي از آب انبار مجاور قلعه فهرج
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شمار به روستا شاخص فضاهاي دیگر از فهرج بزرگ حسينية
ميرود.نمايکليحسينيةبااندودکاهگلپوشيدهشدهاستولينماي
غربيآنگچيبودهودربازسازينمايجنوبينيزازآجراستفادهشده
است.اینامرسببایجادآشفتگيواغتشاشبصريحسينيهشدهاست.
استفادهازآجرزرددرنماوبازشوهایفلزيبافرمجدید،عدمانسجام
ووحدتبصرينمايجنوبيبادیگربدنههايحسينيهازعواملياست
کهسببخدشهدارشدنمنظرآنشدهاست.وجودبناهايمخروبهو
فضاهايرهاشدهدربافتقدیممنظرنامطلوبيرابهوجودآوردهاست.

باافزایشجمعيتروستا،بافتميانهدرسمتشرقبافتقدیمبه
صورتارگانيکشكلگرفتهاست.حرکتدراینبافتویژگيهاي
بينندهعرضهميکند.سازمان به بصريمتفاوتينسبتبهبافتقدیم
و داشته کهن بافت به نسبت متفاوتي کيفيات ميانه، بافت فضایي
عليرغمشكلارگانيکخرد،بهسيمايمعابرشهرينزدیکميباشد.
ابنيةاینبخشدرمقایسهبابافتهايجدیدروستابهلحاظنوعمصالح

بابافتبوميهمخوانيبيشتريدارد.
کشور، روستایي مناطق اغلب مانند نيز فهرج روستاي در
ساختوسازهايجدید،بيتوجهبهاصولمعماريابنيهوبافتقدیم،

نمايي از آب انبار مجاور قلعه فهرج

نمايي از ورودي حسينيه

نمايي از مسجد جامع و محوطة اطراف آن

 نمايي از حسينية مجاور مسجد جامع

نمايي از حسينيه بزرگ فهرج

نمايي از ضلع جنوبي حسينيه فهرج

نمايي از فضاهاي رها شده داخل بافت
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شكلگيريبافتهايجدیدمنظریمشابهبافتهايحاشيةشهرهارا
برايروستابهارمغانآوردهاست.

درتوصيفمنظراینبخشازروستاميتوانبيانداشتکهاستفاده
ازمصالحجدیدوبيتوجهيبهالگوهايسنتيازیکسوسببایجاد
ویژگيهايبصريکاماًلًمتمایزبابافتقدیمشدهوازسويدیگرناهماهنگي
ابنيهبهلحاظنوعمصالح،شكلوابعادبازشوهاو...اغتشاشبصريرا
دربافتایجادکردهاست.استفادهازالگوهايبرونگرادرابنيهازدیگر
عواملمهمياستکهبهشدتمنظرروستاراتحتتأثيرقراردادهاست.

شكلگيري سبب روستا نوساز بخش در ساخت الگوهاي تغيير
بافتيشدهاستکهفاقدارزشهايبصريوفضایيبافتکهنبوده
وکيفياتمتفاوتيعرضهميکند.عدمهماهنگيابنيهبایكدیگرسبب
ایجاداغتشاشبصريشدهاست.استفادهازبازشوهاروبهمعبراصلي
واستفادهازاشكالومصالحجدیدباکيفيتنامناسبمنظرروستارا
مخدوشکردهاست.احداثابنيةعموميبافرمهاوالگوهايجدید،
ازدیگرعواملياستکهسببمخدوششدنمنظربوميروستاشده

است.

نمايي از يك واحد مسكوني نوساز

نمايي از بافت نوساز روستا

نمايي از معابر بافت مياني

نماهايي از بناهاي عمومي روستا

نمايي از ساخت و سازهای جديد
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از بازشوها تعداد و تناسبات نما، در استفاده مورد مصالح نوع
عناصرياستکهبامنظربوميروستاهمخواننبودهومنظریمشابه
منظرابنيةشهريدرروستابهوجودآوردهاست.اینواحدهابهعلت
کالبد با بازشوهاسنخيتي تناسباتوشكل ازمصالحجدید، استفاده
بوميروستانداشتهوویژگيهايبصريمتمایزينسبتبهبافتکهن
بهبينندهعرضهميکنندکهدرسطحنازلترينسبتبهآنقراردارد.

	منظر واحدهاي مسكوني
واحدهايمسكونيدربافتکهن
اقليمي، عوامل به توجه با روستا،
دسترسيها، باد، وزش جهت
و گرفته شكل ... و همسایگي
مجموعةاینواحدهاباایجادبافتي
پاسخگوي شكل بهترین به همگن،
بودهاند. خود زمان نيازهاي
واحدهايمسكونياینبخشمانند
سایرمناطقکویري،درانواعحياط
)خانههاي منزل باغ یا و مرکزي
دارايیکجبهه(احداثشدهاند.این

خانههادارايیکطبقهبودهوتعدادمعدوديازآنهادوطبقهميباشد.
عمدهترینمصالحمورداستفادهدرابنيةقدیميگل،کاهگل،خشت
وآجرميباشد.کاهگلدارايکاربردوسيعيدراندودبيرونيخانههاي
منطقه کویري آفتاب تابششدید از را آنها که ميباشد روستا سنتي
محفوظداشتهوفضايمطبوعجهتسكونتبهوجودآوردهاست.
معماريدرونگرايواحدهايمسكونيقدیمي،کيفيتبصريخاصي
رادربافتروستاایجادکردهاست.وروديبهعنوانمهمترینبخش
آن فرورفتگي و بوده معبر فضايعمومي با مسكوني واحد ارتباطي
نسبتبهجدارةمعبرضمنتعریفورودي،ازعواملایجادتنوعدر

منظرمعابربافتبهشمارميرود.

معماريبرونگرايبافتميانهکيفياتبصريمتفاوتيرادرمقایسه
بابافتقدیمبهوجودآوردهاست.ترکيبيازمعماريسنتيوجدیددر
اینبخشدیدهميشود.معمارياینابنيهتاحدوديتحتتأثيرالگوهاي
شهريبودهوليدرمقایسهبامعماريبخشجدید،بهلحاظمصالح،فرم

بهمعماريبوميروستانزدیکترميباشد.
معماريبرونگرايبافتجدید،کيفيتفضايوبصريمتفاوتيبهبافت
کهنایجادکردهاست.واحدهايمسكونيدربخشنوسازروستاشامل
بناهايیکطبقهميباشد.استفادهازمصالحجدیدبدونتوجهبههویت
کالبديروستا،ناهمگونمصالحمورداستفادهدرابنيةمجاور،فرممتنوع
بازشوهاو...ازعواملاصليشكلدهندهمنظرواحدهايمسكونيميباشد.
اینعواملسببایجاداغتشاشبصريشدهوبافتيجدیدبامنظرشهريرابه
وجودآوردهاست.تزئيناتبهکاررفتهدرابنيهنوسازفاقدارزشهايبصري

بودهونشانيازالگوهاياصيلبوميدرآنهادیدهنميشود.

نمايي از ورودي يك خانة سنتي

نمايي از يك واحد مسكوني در بافت ميانه

 نمايي از معماري برون گراي بافت نوساز



121 عوامل و عناصر سازنده منظر روستا

 نمايي از تزئينات به كار رفته در واحدهاي مسكوني نوساز نمايي از واحدهاي مسكوني نوساز كامالًً  بيگانه با سنت بصري اين روستا
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2-2-2- عناصر خرد سازنده منظر روستا
اینپژوهشعناصرخردشكلدهندهمنظرروستاعناصري ازدیدگاه
هستندکهباجزئياتبيشتریدیدهميشوندولزومًاممكناستبهعنوان
عناصر این که است توضيح به الزم نباشند. کل بر تأثيرگذار عنصري
یک اجزاي مانند ولي نشوند دیده کلي نگاه یک در است ممكن خرد
قرارگرفتهویککلدر کناریكدیگر فرآیندتجربهروستادر پازلدر
ذهنناظرشكلميدهد.عناصرخردمنظرعبارتانداز:بناهایشاخص،
تأسيسات،عناصرمتحرك،منظرکف،جدارههایمعابرروستایی،ترکيب

ابنيه،جزئياتوتزئينات،منظرباموتكنيکهایساختونوعمصالح.

• بناهاي شاخص روستا	
بنایشاخص تأثيرمستقيمدارد، بناهاییکهبرسازمانبصریروستا
اینطبقهبندیتمامی بهتوضيحاستکه ناميدهشدهاست.الزم بصری
بناهایمهمرادربرنمیگيرد.بناهايشاخصروستاکهمعموالًبرمنظر
آنتأثيرگذارندشاملبناهايمذهبي،بناهايدولتي،کارگاههاوکارخانهها،
از ميباشند. کاروانسراها و قلعهها مانند تاریخي بناهاي نظامي، بناهاي
لحاظ به غالبهستند، روستا آسمان برخط که بناهایی ابنيه، این ميان
بهدليل شاخص بناهای عمدتًا میشوند. محسوب شاخصتر بصری
شكل،اندازهوتناسبات)طول،عرضوارتفاع(ازسایرابنيهشاخصترهستند.
-دربعضيازروستاهابناهايشاخصتكميلکنندهخطآسمانروستا
مانند بناهايشاخص این مواقعي در و آنهستند وسببخوانایي


دليل عمدتًا ميکنند. خودنمایي روستا منظر بر ناهمگوني وصلههاي
بودن،رنگ بزرگ ازحد بيش منظرروستا در بناها نوع این ناهمگوني

نامتناسبویامصالحنامتناسبميباشد.
بناهايشاخصدرمنظرروستاهاییکهبربسترشيبدارمستقرهستند
بيشترتأثيرگذارندوليدرروستاهايمسطحمهمترینویژگيتأثيرگذاراین

روستاهااندازه)بهخصوصارتفاعآنها(است.

• تأسيسات 	
و یخچالها و آبانبارها مانند کهن عناصر ميتواندشامل تأسيسات
یاشاملتأسيساتبرقرسانيتوربينهایبادیتوليدبرق،تأسيساتآبی
روستا منظر شكلگيري بر عناصر این باشند. مخابرات و آبرساني و
نوع و مقياس بهدليل تأسيساتي کهن عناصر است. تأثيرگذار بهشدت
مصالحدرتقابلبامنظرعموميروستاهانبودندوليتأسيساتمدرنو
جدیدمانندمنبعهایآب،خطوطانتقالبرق،آنتنهايمخابراتيواخيراً
تأسيساتانرژيخورشيديوتوربينهایتوليدبرقبادیبهدليلمتفاوت
بودنمقياس،نوعمصالحوشكلدرتقابلبامنظرروستاهاقرارگرفتهاند.

آب انبار به عنوان يك عنصر تأسيساتي در جداره روستاي عقدا به لحاظ اندازه، سبك 
معماري و رنگ با زمينه خود متناسب است
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• عناصر متحرک 	
ميباشد. نقليه روستاهاوسائط منظر متحركسازنده عنصر مهمترین
وسایلنقليهدرصورگوناگونبرمنظرمحيطتأثيرگذارندودرمواردي
آنها عنصريمهمدرشخصيتبرخيفضاهامحسوبميشوند.حضور
راستايضرورتهاي در درروستاها درفضاهايسكونتگاهيخصوصًا
عملكرديبودهومعموالًٌحضورآنهادرروستابهدليلارزشهايزیبایي
شناختيوکيفيتهايفضاسازانهنمیباشد.ازحضورلجامگسيختهآنهاو
عنصري عنوان به فضاهايشهري در وطوالنيشان پرتراکم توقفهاي

مهمدرپایينآمدنکيفيتفضایيیادميشود.
امروزه،هرروزبيشازپيشمنظرروستاتحتتأثيروسائطنقليهواقع
ميشود.اغلبفضاهايروستایيدرایرانبهتصرفماشينهادرآمدهو

کنترلآنهاوانتظامبخشيبهآنهامهمترینبخشهرطرحواقعگرایانهاي
محسوبميشود.همچنينحضورماشينهاامروزهدرفضاهايروستایي
کشوربهعنوانضرورتيعملكردي،ازجملهمعضالتياستکهتوجهبه
برحضور کيفيتزندگيروستایيمؤثراست.درروستاهاعالوه بر آن
اتومبيلهايمسافربروشخصی،وسائطموتوريکشاورزينظيرتراکتور،
کمباینوسایرادواتکشاورزينيزهویتخاصروستایيراالقاءميکنند.



باتوجهبهاینکهوسائطنقليهامروزهبهطورعينيدرروستاهابهچشم
ميخورد،حضورگریزناپذیرآنهادرروستابهسببالزاماتکارکردي،ضرورتًا
بایدموردتوجهقرارگيردتاجایيکهسببلطمهزدنبهکيفيتمحيطينشود.
حضوراتومبيلدرسطحروستاازدیدگاهمنظرازچندبعدحائزاهميتاست:
گذشته در که نقليهاي وسایط ابعاد و انساني ابعاد با اتومبيل ابعاد  -
لحاظ به ابعاد این است. متفاوت کاماًلً داشتند وجود روستاها در
عملكردي،اندازهفضاهاومعابرراافزایشدادهوبهشدتبرتناسبات

حاکمبرروستاتأثيردارد.
-سرعتباالياتومبيلنيزبرشكلومورفولوژيروستاتأثيرگذاشتهو
تنوعبصريحاکمبرآنرابهدليلنيازبهمعابرمستقيمترتقليلدادهاست.
-حضورمردمدرفضاهايروستابرايانجامفعاليتهايروزمره،تعامالت
اجتماعيوانجامآیينهابهدليلافزایشتردداتومبيلهاکاهشیافته
است،کهخودبرمنظرروستاتأثيرشگرفدارد.درکشورهايدیگرنيز
مطالعاتنشاندادهاستکههرچهميزانتردداتومبيلدرمعابربيشتر
.)Appleyard,۱98۱(باشدامكانحضورمردمدرفضاکمترميشود

تأسيسات انرژي خورشيدي بر فراز يك وا حد مسكوني در رباط 
پشت بادام - طبس

تأسيسات برق بدون توجه به زمينه )عقدا - يزد(

ماشين آالت كشاورزی در معابر و هويت بخش بودن آنها در روستا
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• منظر معابر	
معابرروستامهمترینووسيعترینعرصهایاستکهبهطورروزمره
ودائمیمورداستفادهاستودرمعرضدیدقراردارد.هرکدامازمعابر
بهدليلنقشآنهادرساختارکالبدیوعملكردیروستاتأثيریمستقيمبر
ساختارذهنیمردمداردولذاسيمایروستا)منظرذهنی(بهطورروزمره
ومستقيمتحتتأثيرآنقراردارد.منظرمعابرروستاهاشاملاجزايزیر
است:منظرکف،ترکيبابنيه،ارتفاعابنيه،بازشوها،وروديهاوایوانها،

ساباطوجزئياتوتزئينات.

• منظر كف	
منظرکفوکفسازيدرشكلگيريسيمايروستابسيارمهماست.
کفسازيمتناسببافضاهايبازویامعبرميتوانددرتعریففضابسيار
در و است خاکي موجود، وضع در روستاها اکثر فضاهاي باشد. مؤثر
موارديآسفالتميباشند.چنانچهکفسازيدرجهتتعریففضاویا

جهتدهيدرروستاباشددرکيفيتمنظرروستابسيارمؤثرميباشد.
منظربهطورمستقيممتأثرازنوعمصالحبهکاررفتهدرآنونحوهکاربرد
آنهااستوحجمقابلتوجهيازمنظروطراحيوساماندهيهايمحيطي
رادربرميگيرد.تنهابااعمالکيفياتيدرکفسازيوبدونایجادتغييرات
قابلتوجهمحيطيبهميزانزیاديميتوانبهافزایشمطلوبيتهايفضایي
کمکنمود.بسياريازفضاهاينامطلوبفعليدرمحيطسكونتگاهياز
طریقکفسازيبهفضاهايمطلوبیتغييرماهيتمیدهند.غالبًااینروش
بهعنوانسهلالوصولترینوارزانترینشيوهدرساماندهيفضایيبهکار
ميرود.مقولهکفسازيبهعنوانعاملتأثيرگذاربرسيماوادراكمحيط
بهگونهاياستکهميتوانآنرابهعنوانمكملفضابهحسابآورد.
دربازسازيفضاهايروستاهايبابافتباارزشبهسيمايکفاهميت
به زیباشناسانه برجنبه دادهشدهاست.طراحيمنظرکفعالوه زیادي
جنبههايعملكردينيزتوجهدارد،بهنحويکهدرطراحيسيمايکفبه
مسئلهعبوردامویادفعآبهايسطحينيزتوجهشدهاست.درروستای
کنگدرمشهدواشتوبيندرآذربایجانشرقیبهمسئلهکفسازیمعابر
توجهویژهایشدهاست.درروستایالفتدرقشمنيزازطریقکفسازی

مناسببهتعریففضاهاکمکشدهاست.

• جداره هاي معابر روستايي 	
جدارهمعابرمهمترینعنصرمعماريدرمنظرکالبديفضاهاميباشد.
باشد قویتر و روشنتر تشخص داراي جداره منظر چه هر رو این از
فضايموردنظرنيزبههماننسبتخواناترميباشد.ویژگيهايجدارهای

کهبرمنظرتأثيرگذارندعبارتانداز:
الف-ابعادواندازه:ابعادواندازهها،ماهيتفضايموردنظررابهلحاظ
محصوریتیاعدممحصوریتتعيينميکنند)ابعادواندازهجداره

ـتناسباتفضا(.
ب-کيفيتجدارهها:اینکيفيتميتواندازمواردزیرناشيشود:

ازمصالح استفاده وکميت کيفيت ومصالح: تكنيکهايساخت  -
)نوعمصالحونحوةاستفادهازآنها(،نوعونحوهبهکارگيريمصالح
اعمال با ميسازد. مطرح را فضا از دیگري کيفيتهاي جدارهها،
باویژگيهاي متنوعي بهفضاهاي عاملميتوان این در ایدههایي
متفاوتدستیافت.درموردارتباطمصالحومنظرروستابهطور

مشروحترتوضيحدادهميشود.
و تورفتگيها قبيل از است مواردي شكلي: ویژگيهاي  -
فرم یا خاص سطوح که آنها از نوعي و عادي بيرونآمدگيهاي
ویژهايرامطرحميسازد.اینسطوحوتأثيراتفضایيآنهانيزدراین

طبقهبندیقرارميگيرند.

عبور دام از كنگ
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• تركيب ابنيه	
نحوهارتباطبصريساختمانهايتشكيلدهندهیکجدارهبرکيفيت
عناصر توسط یكدیگر با بنا شكلدهنده ابنيه ارتباط است. مؤثر جداره
وروديها، بازشوها، افقي، و عمودي خطوط آسمان، خط چون فرعي
ميزانفرورفتگيیابيرونآمدگيوجنسورنگبدنههاسنجيدهميشود.


• جزئيات و تزئينات	

جزئياتوتزئيناتبهکاررفتهدرسطحروستاعواملهویتبخشقوي
هرگونه و ضوابط تدوین بازسازي، مراحل در که است روستایي منظر
دخالتدرروستاهابایدبادقتبهآنهاپرداختهشود.اینعناصرتزئينيو
موتيفهادرابنيهعموميومسكونيروستادیدهميشوند.عناصرتزئيني
ميتواندشاملعناصرمعمارانه،عالئمونشانههايفرهنگيویانشاناز
هویتیکفردباشد.اینتزئيناتميتواندنقشعملكرديداشتهباشدو
یافقطنقشفرهنگيداشتهباشد)مانندابنيةمذهبي(.تصویرزیرنمونهاي

ازاینتزئيناترادرروستايابيانهنشانميدهد.

• منظر بام 	
پنجم نمای بام، منظر به دارد. اشاره باال از روستا منظر به بام منظر
بامروستاعمدتًادرروستاهايمستقردربستر نيزاطالقمیشود.منظر
شيبداربهخوبيقابلمشاهدهاست،وليدرروستاهايمستقردربستر
مسطحدرسوادروستافقطبهصورتخطآسماندیدهميشود،یااینکه
ازابنيهبلندترروستاميتوانآنرامشاهدهنمود.منظربامروستابرکيفيت

ميباشد. روستا سيماي هویتبخش و بوده تأثيرگذار روستا منظر کلي
در خاص عناصر شيبدار، سقفهاي از متشكل است ممكن بام منظر
کليهابنيهمانندبادگيرهادرروستايالفتویابامهايرنگيدرروستاهاي
بامهاي کندلوس، در لت از پوشيده شيبدار بامهاي یا و خزر حاشيه
قلعهنو یا و یزد بامهايگنبديشكلدراسالميه یا و شيروانيدارکنگ
هر باشند. ماسوله یا و ابيانه سمنان، السجرد مسطح سقفهاي و زابل
یکازعناصرویژگيخاصيبهلحاظسيمايروستاایجادنمودهاست.
دالیلشكلگيريسيمايمتفاوتبامروستاهاازابعادطبيعي،اجتماعيو

اقتصاديدربخشهايمختلفاینپژوهشآوردهشدهاست.

• تكنيك هاي ساخت و نوع مصالح	
انسان،نخستينبارمسكنخودرابااستفادهازموادموجوددرمحيط
خودساخت.درمناطقجنگليکلبههايچوبي،درکنارمرادبهاکلبههایي
خشک دشتهاي در و سنگي خانههاي کوهستاني مناطق در ني، از
خانههايگليایجادشدوبدینترتيبمساکنسنتيوبوميشكلگرفت.
ایننوعمعماريدرجهتارائهراهحلهایيدرجهتآسایشانساندر
محيطهایسختپدیدآمد.یكيازبازرتریننمونههايهماهنگيانسانبا

طبيعت،خانههايسنتيموجوددرمناطقگرموخشکایراناست.
این منظر روستاها بالفصل طبيعت در موجود مواد از بهرهگيري
باطبيعتساختهاست.چنينروستاهایي مجتمعهايزیستيراهمگون
ازفاصلهدوربهعنوانبخشيازمنظرطبيعيبسترروستادیدهميشود.
طبيعيخود بستر با متناسب همگوني چنين داراي شهرها که حالي در
منظرروستا نقشمهميدر اذعانداشتکهمصالح لذاميتوان نيستند.
دارد.مصالحبهکاررفتهدرروستاهايایرانعمدتًاشاملمواردزیراست.
ساختوساز بومي و سنتي مصالح از یكي خشت آجر: و خشت -
روستایيایراناستکهدرتمامنواحيمانند:مناطقساحلي،کوهستاني
وکویريبهطریقگوناگونازآناستفادهشدهاست.ازمصالحدیگری
در آجر است. آجر میشود، استفاده روستایی ساختمانهای در که
ساختمانهايروستاهایياستفادهميشودکهفاصلةکميازشهرهادارند.
عمدهترین ميشود. تهيه الشه صورت به سنگ روستاها در سنگ: -
مصرفسنگدرساختوسازروستایيدرساختپي،کرسيچينيو

شبكه هاي عملكردي و تزئيني در جداره هاي روستای ابيانه
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دیوارميباشد.منظرروستاهایيکهازسنگطبيعيبهصورتنتراشيده
آنها استقرار محل طبيعي منظر با ميبرد، بهره نشده داده صيقلي و
همخوانيزیاديدارد.الزمبهتوضيحاستکهدرساختمانهايدولتي
ویادرساختمانهایيکهبهسبکشهريساختهميشوندساختمانها
چنين ميبرند، بهره نما( )سنگ شده داده صيقلي ورقه سنگ از
ساختمانهایيدارايمنظرشهريميباشند.درجرزدیوارهایسنگی
قطورازچوببهعنوانپيونددهنداجزايساختمانبهرهبردهمیشود.
اینروشساختمانیدرروستایازغددرخراسانرضویدیدهمیشود.

-چوب:بسياريازروستایيانبهدليلقرارگيريدربسترطبيعيکهوفور
چوبدرآنمشاهدهميشود،ابنيهخودراازچوبميسازد.ميزان
کاربردچوبدرساختماندرنقاطمختلفمتفاوتاست.درنواحي
خزريبخشبيشتريازابنيهازچوبساختهميشودولذامنظراین

روستاهاتحتتأثيرمصالحچوبيقراردارد.



دربعضيازروستاهايدیگرفقطاجزائيازساختمانازچوباست،
از شيبدار سقفهاي که مازندران استان در کندلوس روستاي مانند
ناميدهمیشود. اینقطعاتچوبیلت قطعاتچوبيساختهشدهاست.
روستايکنگدرخراسانرضويازچوبدراجزايعموديساختمان
بيشترروستایيان بهدليلنگهداریسختچوب امروزه بهرهبردهاست.
ترجيحمیدهندازفلزاستفادهکنندکهاینامرمشكالتناهمگونیوعدم
از بهرهگيري دارد.تصاویرزیرنحوه بههمراه را بافتروستا با تناسب

چوبدرچندروستارادرنواحيمختلفایراننشانميدهد.

جزئيات اجرای سنگ در يك خانه روستايی )ازغد - خراسان رضوی(

تصاوير جزئيات سقف يك خانه روستايی و ستون چوبی ازغد، خراسان رضوی
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ساده بسيار تكنولوژي فراواني، ارزاني، بدليل سيماني: بلوكهاي -
یا و ابنيه از بسياري در ساختوساز سرعت و سبكي ساخت،
سيماي ميشود. برده کار به خزري مناطق در حائل دیوارهاي
داراي و زمخت بسيار ميبرند بهره مصالح این از که روستاهایي
رنگخاکستريبسيارخستهکنندهايميباشد.چنانچهرنگوبافت
نسبتًا ساختماني مصالح عنوان به ميتواند یابد، بهبود بلوكها این

مطلوبيمورداستفادهقرارگيرد.

طرح مقطع سقف با اليه ای از بوته های ناحيه خزری سقف از قطعات چوب در روستای كندلوس - مازندران

رنگ  داراي  و  زمخت  بسيار  مي برند  بهره  سيماني  بلوک  از  كه  روستاهايي  سيماي 
خاكستري بسيار خسته كننده اي مي باشد ) روستاي خيررود- مازندران(

عناصر عمودی چوبی ساختمان در روستای كنگ - خراسان رضوی
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 مطالعه موردی 9: 
                    روستای كنگ

• مطالعات منظر	
	منظر از دور

مشاهدهمنظرروستايکنگ،مانندبسياريازمواردمشابه،ازجادهورودي
ویامسيرهايپرترددامكانپذیرنيست.تنهانقاطيکهازآنهاميتوانمنظر
کاملیازکنگراازفاصلهدوررویتکرد،تپههايپيرامونبافتهستند.
یكيازاینتپههامحلاستقرارمحلهقلعهنواستکهبخشاندکياز
ساکناندرآنزندگيميکنند.تپههايدیگرتقریباًفاقدراهارتباطيهستندو
بهایندليلمعموالُمحلترددنيستند.بهایندليلمنظرکليروستابهندرت
درمقابلدیدناظرانقرارميگيرد.توجهبهایننكتهکهمنظرازدوراین
روستا،یعنيترکيبمنظرکالبديومنظرطبيعيآنارزشباالیيدارد،این

محدودیتراناگوارترمينماید.
داراي ميآیند، دیده به روستا گرداگرد تپههاي فراز از که مناظري
ویژگيواهميتیكساننيستند.زیرابرخيازایننقاطیانظرگاههادر
مقابلومجاوربافتکالبديقراردارندوبرخيبرفرازوپشتبافت.

درنتيجهزاویهدیدبهسمتبافتوکيفيتاینمناظربایكدیگرتفاوت
دارند.درمناظريکهازتپههايپشتبافتدیدهميشوند،منظرمحيط
طبيعيغالباست.دراینمناظربافتکالبديحضورکمرنگتريدارد
زیرادرایندستهازمناظر،حضوربافتکالبديبيشترسطوحبامهاي
واحدهايمعمارياست،کهازنظرکيفيتزیبایيشناسانهارزشيندارند.

 نمايي از سيماي دور روستا
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درمناظريکهازتپههايمجاوربافتدرمقابلدیدقرارميگيرند،
بازهمعناصرمحيططبيعيهستندکهدردرجهاولارزشقراردارند.
دراینتصاویرمعموالًتنهابخشيازبافتکالبديقابلدیدناستو

بقيهکادرتصویرراعناصرمحيططبيعيپرمينمایند.
ازبسياريازنقاطگفتهشدهکهدرباالوپشتبافتکالبديویادر
مجاورتآنقراردارند،معموالًتنهابخشيازبافتروستادیدهميشود
متغير نظرگاهها موقعيت به بسته آنها مشاهده زاویه و اندازه البته که
است.اماتصاویريکهازفرازتپههايجنوبيروستاقابلمشاهدهاند،

کيفيتيویژهدارند.
ازایننظرگاههاميتوانتقریبًاتماميبافتروستارا،کهبردامنهو
فرازتپهمقابلودرهپایيندستاستقراریافته،درحلقهباغاتزمردي
عناصرشكل این از که ترکيبي نمود. نظاره باشكوه کوههاي و رنگ
رنگ، تفاوت مينماید. راشگفتزده ناظرحساسي هر است، گرفته
و سو یک از کالبدي بافت با دّرهها گياهي پوشش بافت و شكل
هماهنگيرنگبافتبارنگتپههاوکوههاوترکيبتماماینعناصربا
رنگآبيدرخشانآسمان،موجدکيفيتياستکهمشابهآنکمتریافت
ميشود.واحدهايمعماريبارنگنسبتًاروشنخودبردامنهتپهچنان
باظرافتاستقراریافتهاندکهنهتنهابهچشماندازطبيعيباغاتوتپه

ماهورهاآسيبنميرسانند،بلكهغنايبيشترآنراباعثميگردند.
چنانچهپيشترمطرحشدبخشياززیبایيوارزشمنظربافتکالبدي
روستابهدليلنوعترکيبوتعاملآنبامنظرمحيططبيعيپيراموناست.
بهعنواننمونهميتوانبهتفاوت،تمایزوتنوعيکهدررنگ،بافتوشكل
عناصرمحيططبيعيومحيطکالبديوجوددارد،اشارهنمود.تضادخطوط
هندسيبافتباخطوطنرمکوهها،تفاوتسطوحخردعموديوافقيجداره
واحدهايمعماريباسطوحبزرگوگستردهکوههاوتپههانيزازجمله
اینعواملهستند.بهاینعواملميتوانرنگمتفاوتوبافتریزپوشش
گياهيواشكالخاصدرختانرانيزافزود.امانكتهمهمایناستکهباتمام
تفاوتهایيکهبينمنظرمحيططبيعيومحيطکالبديوجوددارد،کيفيت
هماهنگيدرکلاینترکيبکيفيتغالباست.دليلعمدهاینهماهنگي
برآمدنوشكلگرفتنمجموعهبافتکالبديدرارتباطبامجموعهشرایط
محيططبيعياست.بهعنواننمونهميتوانبهتبعيتشكلبافتازشكل

زميناشارهنمود،یابهرنگبافتکهاگرچهازمحيطپيرامونروشنتراست،
امابهدليلاستفادهازمصالحبوميهماهنگيکامليبامحيطپيراموندارد.
ازدیگرعوامليکهبهکلمنظرروستاهماهنگيوانسجامکاملميبخشد،
وجودکيفيتهایيچونرعایتمقياسوتناسباتدرابعادواندازهاحجام
وکالبدهااست.واحدهايمعماريباوجودتفاوتوتنوعيکهدرابعاد
واندازهنشانميدهند،همگيدرداخلچارچوبيقراردارندکهعدولاز
آنچهبساباعثبيقوارگيوبيتناسبيودرنتيجهازدسترفتنهماهنگي
درمجموعهشود.اینمسئلهراميتوانتاحدوديدرموردمسجديکه
بهتازگيدرداخلبافتاحداثشدهاستشاهدبود.ازمداخالتيکه
درسالهاياخيردرمنظرمجموعهشدهاست،الحاقواستفادهازسقف
شيروانياست.امابهدليلسادگيوبدويبودنایننوعازپوشش،سيماي
مجموعهازاینبابتنهتنهالطمهايندیدهاست،بلكهبهنظرميرسدتنوعي
کهبهایندليلحادثشده،بهمنظرمجموعهغنايبيشتريبخشيدهاست.

	منظر فضاي ورودي به روستا
منظرازدورروستايکنگ،متأسفانهازداخلمعابرپررفتوآمد
بهویژهجادهورودي،قابلرؤیتنيست.مناظريکهازجادهورودي
بانزدیک ابتداشاملباغاتوتعداديخانهباغاست. دیدهميشوند
اما قابلمشاهدهاست. پلكانيروستا بافت از بهروستابخشي شدن
نوساز مسكوني واحدهاي مناظر این پيشزمينه در و جاده کنار در
و مخابرات اداره و قدیمي مدرسه بنايعموميچون بههمراهچند
فاقد معماريعمومًا واحدهاي این دارند. قرار مغازه و انبار تعدادي
معرفي براي خوبي نشانههاي دليل این به و هستند معماري ارزش

نمايي از سيماي كالبدي روستا
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روستانيستند.استفادهازمصالحبيگانهبابافتکهن،نيمهسازبودنو
طراحينامناسبهمهازدالیليهستندکهسيماياینبخشازبافترا

بيارزشوبدمنظرساختهاند.
مجموعه از بزرگتري بخش روستا اصلي بافت ابتداي گشایش از
واحدهايمسكونيقابلمشاهدهاست.بهدليلفاصلهکم،ازاینجایگاه
ميتوانواحدهايمعماريروستاراباجزئياتوتفصيلبيشتريدید.نكته
مهمایناستکهبرخوردنزدیکوتشخيصجزئياتبافتتااندازهاياثر
مطلوبيراکهنظارهسيماازفاصلهدورایجادمينماید،زایلميکند.زیرا
دراینتصاویرمجموعهدخلوتصرفهایيکهبهمرورزماندربناها
انجامشدهقابلتشخيصاست.اینمداخلههاعموماًباعثازدسترفتن
هماهنگيویكپارچگيبافتشدهاست.ازجملهآنهاميتوانبهاستفاده
ازدروپنجرهفلزي،مصالحغيربوميچونآجر،وهمچنيناندودماسهو
سيماناشارهنمود.فرسودگيوبههمریختگياجزايوعناصربافتنيز

مزیدبرعلتشدهاستومنظریمغشوشرابهناظرارائهمیدهد.

	منظر از فاصله نزديك
بهجزجادهورودينقاطدیگرينيزوجوددارندکهازآنهاميتوان
سيمايبخشيازبافترامشاهدهنمود.ازجملهآنهافضاهايبازو
عموميوگذرهايکنارههايبافتهستند.البتهفضاهايبازوعمومي
مذکورفضاهايدرونبافتنيستند.زیرادرداخلبافتوبهویژهبافت

کهنفضايعموميکهدیدبهبخشيازبافتداشتهباشدتقریبًاوجود
ندارد.اینگونهفضاهاعمومًادرکنارههايبافتقراردارندوبهدليل
ویژگيهایيچونارتفاعبيشترازبافت،بهبخشيازبافتاشرافدارند.
است، قابلحصول بافت منظر از فضاها این از که تصاویري در
جزئياتوعناصرمعماريکهبهدليلتكرارآنها،انسجاموهماهنگي
درکلبافتحاصلشدهاست،بهتردیدهميشوند.ازجملهميتوان
بهمصالحيچونسنگالشهواندودکاهگلوهمچنينچوباشاره
نمود.اینمصالحتقریبًادرساختهمهواحدهابهکاررفتهاند.ازسنگ
برايساختواحدهايمسكونياستفادهشدهاست.باتوجهبهاینکه
درموارديروياینمصالحرااندودينپوشاندهاست،حضورسنگدر
طبقاتپائينواحدهايمعماريقابلمشاهدهاست.اندودکاهگلپوشش
جدارههايبسياريازواحدهااست.چوبنيزبهصورتهايمختلف
درکليهبناهامورداستفادهقرارگرفتهاست.درها،پنجرهها،ستونها،
تيرها،شمعهاودستکهاعمدهموارداستفادهازچوبدربناهاهستند.

استفادهگستردهازاینمصالحوتكرارالگوها،عناصروجزئياتمشابه
معماري،باعثایجادهماهنگيویكپارچگيبافتشدهاست.ازبين
پنجرههایدولت،سهلتو بهدرهاو عناصرمعماريمشابهميتوان
چهارلتاشارهنمود،کهدرنمايبسياريازبناهادیدهميشوند.ازبين
الگوهايمعمارينيزبهایوانهایيميتوانتوجهنمودکهدربسيارياز

نمايي از يك فضاي باز داخل بافت نمايي از همجواري واحدهاي مسكوني
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بناهاوجودداردوبااستفادهازتيرها،ستونهاونردههاودستکهاي
چوبيبرپاشدهاست.

نزدیک فاصله از روستا کالبدي بافت منظر مشاهده براي
دیگر عبارت به شد. روستا عمومي باز فضاهاي وارد است الزم
نزدیکترینارتباطبابافتکالبديومنظرآنازداخلفضاهايباز
سبب ابنيه کالبدي فرسودگي اما ميگردد. ایجاد روستا عمومي و
اینفضاشدهاست.حضورروستایياندرفضا کيفيتبصري تنزل

ویژگيخاصيبهآنبخشيدهاست.

بسيار بودهو بازعموميروستا بهعنوانمهمترینفضاهاي معابر
باریکوکمعرضهستند.چنانكهعرضمعابرداخلبافتعمومًابين
2تا۵متراست.بدیهياستکهاینعاملدرچگونگيادراكناظراز
منظروسيمایروستاتأثيراساسيدارد.توجهبهایننكتهکهتقریبًاتمامي
واحدهايمسكونيروستا2طبقهویابيشترارتفاعدارندمحدودیت
دردریافتمنظرازداخلمعابربافترابيشترآشكارمينماید.بهاین
دليلتصاویريکهازداخلشبكهمعابربافتازمنظربهدیدهميآیدبا
تصاویريکهازخارجبافتدیدهميشوندتفاوتاساسيدارند.وجود
بخشهايسرپوشيدهتحتعنوانساباطموجدتنوعدربافتشدهاست.

محدودیتدیدودریافتمنظردرمواضعيازبافتتاحدوديرفع
ميشود.زیرادرداخلبافتفضاهايبازيوجوددارندکهاگرچهدر
آنهاراميتوانگشایشگاههایي اما ندارند، گروهفضاهايعموميقرار
نيمهعمومي-نيمهخصوصيبهشمارآورد.اینگشایشدرموارديبامهاي
برخيازواحدهايمسكونيروستاهستند.باتوجهبهنحوهاستقراربافت
روستابردامنهپرشيبتپهوشكلپلكانيآن،اینگشایشگاههاازطریق
شبكهمعابرقابلدسترسيهستند.بهایندليلميتوانآنهارافضاهاي
بازنيمهعموميدانستکهازداخلآنهاامكاننظارهبرخيازواحدهاي
امكانپذیراست. بهصورتکامل تقریباً آنها منظر معماريودریافت

نمايي از ديد به بافت از بام يكي از واحدهاي مسكوني 

 نمايي از مركز تجمع روستا در امتداد مسير اصلي

نمايي از معابر درون بافت  ساباط در معابر بافت
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باتغييرفاصلهناظروبرخوردنزدیکبابافتازميزانارزشقابل
دریافتمنظریكبارهوتااندازهزیاديکاستهميشود.دليلاینامرآن
استکهعناصروعوامليکهازجهاتيارزشبافتبهآنهاوابستهاست،
دربرخوردنزدیککمتربهچشمميآیندودرعوضعوامليکهباعث
مخدوششدنارزشسيماميشوندباجزئياتتمامدرمقابلدیدقرار
ميگيرند.بهعنوانمثالدرمقياسکالنميتوانبهشيبزميناشاره
نمود.اینعاملکهباعثشكلپلكانيبافتوتسهيلنظارهمنظرآناز
فاصلهدورميشود،دربرخوردنزدیک،شبكهمعابرپرشيبوناهمواري
راشكلميدهدکهمانعمهميبراينظارهودریافتمنظربافتاست.

درمقياسخردترميتوانبهعنصرمعماريایوانبهعنوانیكياز
منظرمجموعه در اینعنصرکه نمود. اشاره منظر عناصرشكلدهنده
نقشيمهمداردوعنصرهویتبخشبهمعماريمجموعهاست،ازفاصله

نزدیکعموماًجلوهکمتريدارد.
وضعيتنامناسبکفوعدموجودکفسازيمناسب،فرسودگي
منظري بافت داخل در مخروبه فضاهاي وجود و جدارهها شدید
نامطلوببهوجودآوردهاست.رهاشدگيمعابردراغلبنقاطبافت
سببتنزلکيفيتبصريوفضایيآنشدهومنظرينامطلوببهوجود
آوردهاست.درطرحبهسازيبافتاستفادهازمصالحمناسبدرکف
سببارتقاءارزشهايبصريوافزایشمطلوبيتفضایيشدهاست.
حضورتأسيساتنظيرتيرهايبرقوالحاقاتمربوطهآشفتگيموجود

درمعابرراتشدیدکردهاست.

	منظر واحدهاي مسكوني
هستند. طبقه چهار تا دو بين عمومًا روستا مسكوني واحدهاي 
زمين کمبود زمين، زیاد شيب طبقات، تعداد از ترکيب این دليل
است شده باعث شرایط این است. اقليمي شرایط و ساخت قابل
باز فضاي هرگونه یا حياط فاقد مسكوني واحدهاي کليه تقریبًا
در را حياط نقش از بخشي ایوان عنصر حياط، نبود در باشند.
با مسكوني واحدهاي ترکيب مينماید. ایفا مسكوني واحدهاي
واحدها این است. آورده وجود به را شكل پلكاني بافتي یكدیگر
دارايانسجامویكپارچگيبودهودارايارزشهايبصريوفضایي
ميکند. عرضه بيننده به را خاصي منظر پلكاني بافت ميباشند.

 ايوان در معابر بافت

منظر معابر بافت
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درنبودحياطوعدمامكانتفكيکفضاهاينگهداريداموانسان،به
وسيلهفضاهايبازنوعدیگريازتفكيکزمينمحيطزندگيانسانو
دامدرواحدهايمسكونيدیدهميشود.بدینصورتکهطبقههمكف
واحدهامعموالًبهفضايطویلهوانباراختصاصیافتهوطبقاتروي
همكففضايزیستساکناناست.اینتنوعدراستفادهازطبقاتبر

منظرآنهاتأثيرگذاشتهاست.
بهعنوانمثالبازشوهايطبقههمكفبهمراتبکمترازبازشوهايطبقات
باالتراست.همچنيندرساختطبقههمكفازسنگالشهاستفادهشده،
درحاليکهطبقاترويهمكفبادیوارهايخشتيساختهشدهاست.
البتهاینامرمنطقسازهاينيزدارد.زیراسنگيننمودنطبقهپائينو

سبکنمودنطبقاتباال،استحكامبنارادرمقابلزلزلهونيروهاي
مشابهافزایشميدهد.دربخشهایيحضورپوششگياهيهرچندبه

صورتبسيارمحدود،سببغنايبصريمجموعهشدهاست.
استفادهازسنگ،خشت،کاهگلوچوببهعنوانمصالحبوميدربافتقدیم
ازعواملایجادوحدتبصريدربافتروستاميباشد.ترکيبسنگباچوب
دربخشهایيازبافتوعدماستفادهازپوششکاهگلمنظریهمگونبا
طبيعتاطرافروستابهوجودآوردهاست.درتعداديازواحدهايمسكوني
درطبقاتباالازآجراستفادهشدهاست.درچندتصویرارائهشده،ترکيبکلي
مصالحبابافتهماهنگبودهومنظریمنسجمبهوجودآوردهاست.دربرخي
ازواحدهاينوسازاستفادهازاندودسيمانوبرخيعناصرناهماهنگنظير
درهاوپنجرههايفلزيدربدنهسببمخدوششدنمنظربافتشدهاست.

 نمايي از همجواري واحدهاي مسكوني

 نمايي از مصالح مورد استفاده در بافت ايوان به عنوان يك عنصر هويت بخش واحدهاي مسكوني

 نمايي از بدنه بافت قديمي
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نمايي از واحدهای مسكونی نوساز نمايي از بدنه بافت قديمي
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 مطالعه موردی 10: 
               روستای كندلوس

• مطالعات منظر	
	منظر از دور

بستر در و البرز سرسبز دامنة در کندلوس روستاي شدن واقع با
درةميخسار،ازتپههاوکوههاياطرافتصاویريازمنظرازدورآن
قابلمشاهدهاست.کوههايالبرز،تپههايجنوبيروستاوباغاتدر
ترکيببابافتکالبديعناصراصليتشكيلدهندةسيمايازدورروستا
ميباشد.درمنظريکهازتپههايشماليروستابهدیدهميآید،سهالیه

متمایزقابلتشخيصاست:
الیه این ویژگيهاي از ميباشد. روستا بافت شامل نخست الیة
ميتوانبههماهنگيکليبافتبهلحاظارتفاعابنيهاشارهکرد.البتهبرخي
ساختوسازهايجدیدبهویژهدربخشغربيروستا،بهلحاظمقياسو
تناسباتباکليتموجودهماهنگنميباشند.اینامرتهدیديبرايوحدت
ویكپارچكيبصريسيمايبافتمصنوعبهشمارميآید.جهتحفظ
وحدتبصريدربافت،تدوینضوابطمشخصدرزمينةارتفاعابنيه،نوع

ورنگمصالحمورداستفادهوالگوهاوفرمهايکالبديضرورتدارد.
سبب روستا کل در جهته( چهار یا )دو شيبدار سقفهاي وجود
شكلگيرينمايبامهماهنگومنسجمدرروستاشدهاست.اینعامل
یكيازویژگيهايهویتبخشروستاميباشدکهدرسيمايازدورآن
بهوضوحقابلمشاهدهاست.متأسفانهاستفادهازمصالحينظيرحلب
وایرانيتبارنگهايمختلفدرپوششسقفبهدليلعدمهماهنگي
بامصالحقدیمي)سقفهايچوبيبهناملت(سببایجاداغتشاشدر

سيمايکليبامروستاشدهاست.

منظر از دور روستاي كندلوس
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در نفوذ با که راشاملميشود گياهي پوشش و باغات دوم الیة
است. کرده ایجاد متنوعي و زیبا بصري ترکيب روستا بافت داخل
باعناصر انسانساختوترکيبآن وجودپوششگياهيدرمحيط
مصنوعتضادخوشآینديراباخطوطسختساختمانهاپدیدآورده
ميکند. عرضه بيننده به بدیع منظری بصري، کيفيت ارتقاء وضمن
الیةسومشاملکوههايالبرزميباشد.اینعنصربهعنوانیكياز
مهمترینعناصرهویتبخشونشانهايروستابهشمارميرود.ازبين
رفتنتدریجيجنگلهاوپوششگياهيدامنهکوهها،دیدازدوربهسيماي
روستارامخدوشکردهاست.ترکيبپوششگياهيوکوههايالبرزبا
بافتمصنوعترکيببصريمطلوبوخوشاینديراازکليتروستابه
بينندهعرضهميکند.دراینحالتآنچهکهازکليتروستاقابلدرك
است،فرمهاوالگوهایيميباشدکهخاصمناطقخزریایراناست.

	منظر فضاي ورودي به روستا
مناظريکهازراهوروديروستادیدهميشونددرابتداشاملباغات
وتعداديویاليمسكونيميباشد.اینبناهاغالبًاتحتتأثيرالگوهاي
شهرياحداثشدهاندوهيچنوعتصویرينسبتبههویتکالبدي
به ورود مسير ابتداي در نميآورند. وجود به بيننده ذهن در روستا
روستابخشيازبافتکالبديمحصوردرميانباغاتدیدهميشود.در
پسزمينةاینمنظرکوههايالبرزوباغاتشماليروستاقرارداردکه
ازعناصرهویتبخشروستاميباشد.ترکيبکالبدمصنوعباپوشش

گياهيمنظرهبدیعيدربدوورودبهبينندهعرضهميکند.
درلبةشماليمعبروجوددیوارهايجداکنندهبامصالحمتنوعنظير
سنگ،بلوكهايسيمانيوطراحينامطلوبآنها،استفادهازمصالحي
کيفيت نامناسب، کيفيت با پوششسقف در وشيرواني نظيرحلب

نمايي از ورودي روستا

 نمايي از ساخت و سازهاي حاشيه جاده ورودي به روستا

 بخشي از منظر دور روستا

 منظر بام روستا
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مسير حاشيه در ساختماني نخالههاي وجود کف، پوشش نامطلوب
ورودي فضاي بصري سازمان در نابساماني و اغتشاش ایجاد سبب
روستاشدهاست.آشفتگيتأسيساتنظيرتيرهايبرق،سيمهايبرقو

تلفنو...نيزازعواملمهماغتشاشبصريبهشمارميرود.
آنچهکهمعرفمنظرکالبديروستادربدوورودبهآنميباشدتعدادي
بنايمسكونيباسقفشيبدارميباشد.مسجدوامامزادهازنشانههاي
مهمروستابهشمارميروندکهدرامتداداینمحورواقعشدهاند.دربدنه
مسجدوامامزادهجهتتداعيهویتمذهبيآنهاازقوساستفادهشده
است.استفادهازمنارههايپيشساختهفلزيبهرنگطالیيدربناهاي
و اقليمي و بسترجغرافيایي به توجه عدم علت به امامزاده و مسجد
ویژگيهايکالبديروستا،سببخدشهدارشدنهویتبوميشدهاست.
متأسفانهامروزهاینامردربسياريازمناطقروستایيکشوررایجشدهاست.

ساختمانشوراياسالميکندلوسدرابتدايمعبراصليروستاودر
مجاورتامامزادهواقعشدهاستوکيفيتنامناسبمصالحمورداستفاده
وفرسودگيآنهامنظرینامتوازنایجادکردهاست.درلبةجنوبيجادة
وروديروستاگورستانقرارگرفتهاستکهبهدليلواقعشدندرشيببا
حرکتدرمسيرجادهدیدهميشود.گورستانباواقعشدندرکنارروستا
ودرمسيرآن،ضمنواردنشدندرداخلبافتوزندگيروزمرةمردم،
موجبميشودکههرازچندگاه،بههنگامعبوریاديازگذشتگانشود.



	 منظر از فاصلة نزديك
منظربافتکالبديروستاازفاصلةنزدیک،ازفضاهايبازعمومي
قابلمشاهدهاست.درروستايکندلوساینفضاهاشاملشبكةمعابر
وگشودگيهايموجوددرآنميباشد.شبكهمعابرروستابهصورت
بازوبستهشدن انحناهايمتواليدرطولگذرهاو ارگانيکبودهو
دیدهابهوسيلهدیواروبناها،بينندهراباتصاویرتازهمواجهميکند.این

تصاویر،تجربههايفضایيمتفاوتيرابهبينندهعرضهميکند.

نمايي از لبه جنوبي معبر ورودي روستا و گورستان

نمايي از ساختمان شوراي اسالمي در ورودي روستا

 نمونه اي از معابر بازسازي شدة روستا

نمايي از امامزاده در ورودي روستا
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از بخشهایي در آنها زیاد محصوریت و معابر شبكة کم عرض
بافتروستا،ضمنایجاددیدهايمحدودبهباغاتومناظراطرافو
بافتکالبديروستا،بهنوعيسببتنوعوجذابيتمسيرهايحرکتي
شدهاست.طوريکهحرکتدرطولمسيرعابرپيادهرابافضاهاي
بازوبستةمتنوعمواجهميسازد.اینفضاهابهلحاظبصري،کيفيات
گوناگونيبهويعرضهميکنند.باحرکتازجنوببهشمالروستا،از
محصوریتمعابرکاستهشدهودیدوسيعتريبهعناصرطبيعياطرافبه
دستميآید.دربخشهايشماليروستاحضورباغهاافزایشميیابد.
پوششگياهيبهعنوانیكيازعناصراصليهویتبخشکندلوسدر
ترکيببابافتکالبديروستامنظربدیعيرابهبينندهعرضهميکند.

درشبكةمعابرروستا،تداوموریتمسقفهابالتهايچوبي،کله
بصري تنوع ایجاد با بنا وخاليهايجدارة پر و بناها نبش چوهاي
عابرپيادهرابهحرکتدرمسيرتشویقميکند.ازدیگرعواملمؤثردر
مطلوبيتمنظروکيفيتفضایيمعابرميتوانبهوجودنهرها،آبراههها،
کرد. اشاره روستا مختلف بخشهاي در گياهي پوشش و چشمهها

وجودآبدرمعابرسببتلطيفونرميمحيطکالبديشدهاست.متأسفانه
ساختوسازهايجدیدبهعلتاستفادهازمصالحناهمگن)نظيربلوكهاي
سيماني(بابافتروستاسبباغتشاششدهاست.سنگچينيهايانجامشده
درامتدادمعبرازعناصرتأثيرگذاربرمنظرمعبرميباشد.وجوددیوارههاي
چوبيوچوبهايانبارشدهدرامتدادمعابرازعناصرمهمتأثيرگذاربر

ساختاربصريروستاميباشد.
دربافتقدیميروستايکندلوسمعبربهعنوانیکفضاينيمهخصوصي
برايروستایيانمحسوبميشود.حضورعناصرزندگيخصوصيدر
مجاورتمعبرازعواملتأثيرگذاربرمنظرروستاميباشد.اینمنظرحكایت
ازفرهنگروستایياندارد.جدارةمعابردرونيروستارابناهايبوميبااندود
گچيوسقفچوبيتشكيلميدهند.متأسفانهدرسالهاياخيراستفاده
ازمصالحجدیدنظيربلوكهايسيمانيوبهکارگيريایرانيتوحلبدر
پوششسقفسبباغتشاشبصريوتضعيفهویتکالبديروستاشده
است.بازسازيمعبرشاملکفسازي،ساماندهيبدنههاسيمایيمطلوب
است. روستاشده فضایي کيفيت ارتقاء وسبب کرده ایجاد روستا در

نمونه اي از معابرقديمي روستانمايي از چوب هاي انبار شده در امتداد معبر

ديد از يكي از معابر به بخش شمالي روستا

 تنوع بصري در معابر بافت قديم
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و مشترك حياطهاي صورت به روستا در عمومي باز فضاهاي
واحدهايهمسایگياستکهدرارتباطتنگاتنگيبایكدیگرقرارداشته
وپيرامونهرحياطمعموالًچندبنايمسكونيقرارگرفتهاست.ساکنان
اینواحدهاازخدماتينظيرآشپزخانه،سرویسوتنورنانوایيکهدر
حياطواقعشدهبهطورمشتركاستفادهمينمایند.اینواحدهابهعنوان
واحدهمسایگيمحسوبميشود.اینفضاهابهلحاظکالبديداراي
واحدهاي از برخي بازسازي در میباشند. باالیي نسبتًا محصوریت
مسكونيازمصالحجدیدباکيفيتنامناسباستفادهشدهاست.اینامر

سببخدشهدارشدنهویتکالبديفضاشدهاست.

در حمام جلوي باز فضاي ميتوان روستا مهم گرههاي دیگر از
امتدادمعبراصليومحلتقاطعمحالتجورسرهوجيرسرهرانام
بودکهبهتمامروستادیددارد.حمامکندلوسازعناصرشاخصروستا
بهشمارميرود.اینبنادارايقدمتيحدود20سالبودهوبرروي
خزینةقدیميدهبناشدهاست.کيفيتنامناسبحمامبهلحاظکالبدي
با ناهماهنگي ووجودعناصرينظيرنورگيرهاودودکشهابهعلت

سيمايکليبافتسيماينامطلوبيرابوجودآوردهاست.

	منظر واحدهاي مسكوني
روستايکندلوسدربخشقدیميدارايبافتمسكونيمتراکمميباشد.
واحدهايمسكونيقدیميیکیادوطبقهميباشند)اغلبخانههابه
دليلتوانماليصاحبانزمينوموقعيتوارزشاقتصاديزمين2طبقه
ميباشند(.طبقةدومواحدهايمسكونيعمدتًادرفصولبهاروتابستان
جهتبهرهمنديبيشترازبادمورداستفادهقرارميگيرد.خانههايسنتي
متناسبباشرایطاقليميوفرهنگيمنطقه،کالبدبافتراشكلدادهاند.

نمونه اي ازيك واحد همسايگي در روستا

نمونه اي از بازسازي مناسب معابر روستا معبر به عنوان بخشی از فضای زندگی نيمه خصوصی 

نمايي از فضاي باز جلوي حمام

نمايي از واحدهاي مسكوني قديمي



منظر روستاهای ايران140

بازشوهاي ابنيه، اندودخارجي عنوان به ازگلکرمرنگ استفاده
قدیمي مسكوني واحدهاي ویژگيهاي از دار شيب سقف و چوبي
ميباشد.اینابنيهدرترکيببایكدیگرکيفيتبصريهماهنگيرابه
وجودآوردهاستکهکاماًلتحتتأثيرشرایطمحيطيشكلگرفتهاست.
اینبناهاجهتبرخورداريازکورانهوامعموالًدرهرچهارجبههداراي
بازشوبودهوبازشوهاسطحنسبتاًوسيعيازنمارابهخوداختصاص
دادهاست.ایوانبهعنوانیكيازعناصراصليوشاخصدرمعماري
ابنيهقدیميوواحدهايمسكونيبهشمارميرودکهغالباًروبهفضاي
عموميمعبردارد.تزئيناتبهکاررفتهدرنردههايچوبيایوانهاسبب

افزایشغنايبصريشدهاست.

بهعلترطوبتزیادوباالبودنسطحآبهايسطحيواحدهاي
مسكونيروستافاقدزیرزمينبودهوغالبًابررويسنگچينياستقرار
درخانههايسنتيروستاسنگ، استفاده مورد یافتهاند.مصالحعمدة
چوبومالتکاهوگلميباشد.برايپوششنمايبناهاازگلکرم
یاسفيدرنگاستفادهشدهاست.بهعلتشيوههايساختواستفاده
ازمصالحپردوامودرعينحالسبک،عليرغمباالبودنمتوسطعمر
بناهادراینروستا،اکثرابنيهسالمبودهوتعدادساختمانهايمتروکه

ویامخروبهکمميباشد.

ايوان به عنوان يك عنصر شاخص واحدهاي مسكوني

ايوان به عنوان يك عنصر شاخص واحدهاي مسكوني

  نمايي از واحدهاي مسكوني قديمي

نماي منظر بام واحدهای مسكونی



141 عوامل و عناصر سازنده منظر روستا

همگونيمصالحبهکاررفتهدرابنيهقدیميمنظریمتوازنوهمگن
استفادهدر آوردهاست.مصالحعمدهمورد بهوجود بافت دردرون
بناهاينوسازروستاشاملبلوكهايسيماني،آجروآهنو...ميباشد.
ایجاد سبب روستا، بومي سيماي با همخواني عدم دليل به ابنيه این
اغتشاشوتضعيفهویتکالبديآنشدهاست.استفادهازبازشوها
مصادیق از چوبي نردههاي و شوها باز جاي به فلزي نردههاي و
در جدید مصالح و فرمها الگوها، از استفاده ميباشد. امر این بارز
باکالبدبافتهماهنگنبودهوسيمايآنرا ساختوسازهايجدید

مخدوشکردهاست.





نمايي از واحدهاي مسكوني نوساز





3-1-  تأثيرات برنامه ريزي بر توسعه روستايي و مشاركت 
مردم در شكل گيری و  كنترل منظر روستاها 

اکثرروستاهایایراندریکفرایندپيچيدهکهمتأثرازارتباطميانشرایط
اقليمی،بستراستقراروهمچنينعواملفرهنگی– اجتماعیاست،دریک
برههزمانیطوالنیشكلگرفتهاست.تكاملکالبدیاینروستاهامتأثراز
عواملدرونزابودهاست.درشرایطیکهعواملبيرونی)چونارادهایبيرون
ازروستا(تحولیراتحميلمینمود،ایننوعتحوالتهنوزبهشكلادامه
روندتكاملیتحوالتروستاییحادثمیشد.شاهداینامرروستاهایی
هستندکهمرکزحكومتهایمحلیویامتأثرازارادهحكمرانانیبودندکه
امربهتوسعهروستامیدادند.بارزترینایننمونههارامیتواندرروستای
است. بوده سربدار مرکزحكمرانان که کرد مشاهده شاهرود  – فرومند
برنامهریزیتوسعهروستاییمعاصردرایرانبهگونهایانجامپذیرفته
استکهانقطاعیميانروندتكاملتوسعهکالبدیتاریخیوتوسعهکالبدی
برمبنیبرنامهریزیوطراحی"آکادميک" بودهاست.لذادراینپژوهش

جهتبررسیمنظرروستاهایایرانالزمبودکهروندبرنامهریزیتوسعه
روستاییموردمطالعهقرارگيردوتأثيراتآنبرمنظرمعاصرروستاهای
ایرانارزیابیشود.برنامهریزيجهتتوسعهروستاباشكلهاواهداف
گوناگونتدوینوبعضًااجراشدهاست.برنامههايتوسعهروستاشامل
برنامههايساماندهيوضعيتتوليدووضعيتکالبديروستابودهاست.
هردواینبرنامههابرسيمایذهنیومنظرعينیروستاتأثيرمستقيمداشته
است.الزماستدراینجاتاریخچهايازبرنامهریزيروستایيبهاختصار
ارائهدادوتأثيراتمستقيماینبرنامههارابرمنظرروستابررسينمود.

3-1-1- سابقة برنامه ريزي روستايي در چند نقطه جهان
جهتبررسیمختصرسابقهبرنامهریزیروستاییدردیگرنقاطجهان
بهتراستباطبقهبندیعرصههایبرنامهریزیشدهبهبررسیآنپرداخت.

فصل سوم:
تأثيرات برنامه ريزی منظر روستاها
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همگونی طبقهبندی این مبنای برنامهریزی، ماهيت به توجه با
ویژگیهایسياسی– اجتماعیواقتصادیاینعرصههامیباشد.اینسه

عرصهعبارتانداز:
-سابقهبرنامهریزيروستایيدرکشورهايسوسياليستي

-سابقهبرنامهریزيروستایيدرکشورهايصنعتيغربي
-سابقهبرنامهریزيروستایيدرکشورهايدرحالتوسعه

3-1-1-1- سابقه برنامه ريزي روستايي در كشورهاي سوسياليستي
بهطورسازمانیافتهاولينکشوريکهبهمفهومعلمياقدامبهبرنامهریزي
اتحاد نمود، روستایي و اجتماعي و اقتصادي توسعه برنامههاي تهيه و
جماهيرشورويسابقبودکهازسال۱929اولينبرنامةپنجسالهخودرا
بهمورداجراگذاشت.یكيازمهمترینسياستهایيکهدرایندورهبه
مورداجراگذاشتهشداینبودکهباقيماندةزمينهايبزرگ)قانونزمين
سال۱9۱7(راضبطوبينکشاورزانتوزیعکنند.اینتغييراتدرمالكيت
زمين،اثربارزيدرسياستاقتصاديسالهاي۱920،برجايگذاشت.
مهمترینتأثيریکهایندورهبر"منظرزمين" گذاشت،تفكيکزمينهای
بزرگبود.اینتصميمبهطورمستقيممنظرزمينمتفاوتیراایجادنمود.
بعدازشورويوعماًلبعدازجنگجهاني،کشورهاییباایدئولوژي
وسيع سطحي در چين و شرقي اروپاي کشورهاي مانند سوسياليستي
فعاليتهايبرنامهریزيراشروعکردند.بعدازجنگدومجهانيدرچين
انقالبيبهوقوعپيوستکهدرنتيجهچينبهجهانسوسياليستپيوست.
انقالبچينکهریشةروستایيداشتواغلبرهبرانآنازاهاليروستاها
بودندبهمسئلهعمرانروستایيتوجهيخاصمبذولداشتندوبرايحل
به مجموعًا که گذاشتند اجرا به و ارائه راهحلهایي روستایي مشكالت
"مدلچينيعمرانروستایي" معروفشدهاست)عبدالمجيدخان،۱۳64(.
از بعد بودند، کهجزءکشورهايسوسياليستي هم اروپايشرقي در
جنگدومجهانيناآراميهايروستایيانابعادتازهايیافتکهبهصورت
خودداريازعرضةمحصوالتکشاورزيبهبازارونيزهرجومرجسياسي
کمبود از روستایيان مسائلکشاورزي اقتصادي، دیدگاه از جلوهگرشد.
سرمایه،نيازشدیدبهنيرويانسانيوتوليدکمناشيميشد،اماروستایيان
مسئلهاصليراتنهاناشياززمينناکافيبرايزراعتميدانستند)همان(.

3-1-1-2- سابقه برنامه ريزي روستايي در كشورهاي صنعتي غربي
آغاز روسيه انقالب وقوع با روستایي برنامهریزي تاریخچة چه اگر
شد،ليكناوجگرایشبهبرنامهریزي،بهویژهدرکشورهاياروپایيدر
سالهايپسازجنگجهانيدومدیدهميشودکهنمونهبارزآناجراي

طرحمونهدرفرانسهبود.
درفاصلةسالهاي۱9۳0واوایلدهة۱940درکشورهاياروپایي،
سطح در اول شد. ظاهر سطح دو در روستایي و اقتصادي برنامهریزي
مليودومدرسطحسازماني.دراروپايغربينوعيبرنامهریزيمتناسب
به مختلط اقتصادهاي یا خصوصي مؤسسههاي بر مبتني اقتصادهاي با
زاده،۱۳69(.همچنين زمانجنگشد)تقي برنامهریزي زوديجایگزین
مارشال برنامة یا اروپا بازسازي برنامة شروع با بعد به ۱968 سال از
سایرکشورهاياروپایينيزدرگيربرنامهریزيوتهيهبرنامههايعمراني
وبازسازيکشورخودشدندودراغلبکشورهايغربي،برنامهریزيبه
صورتبرنامهریزيمنطقهايویكپارچهبودهاستکهدرچنينحالتياز
برنامهریزي،توسعةشهريوروستایيمدنظرميباشد.بهنوعیدراین

کشورهامرزمفهومروستاوشهربرداشتهشد.

حال  در  كشورهاي  در  روستايي  برنامه ريزي  سابقه   -2-1-3
توسعه

باموفقيتبرنامهریزيروستایيدرکشورهاياروپایي،کشورهايدر
حالتوسعهنيزدرجهتتهيهبرنامههايعمرانيوفعاليتهايمربوطبه
برنامهریزيمبادرتنمودند.دربينکشورهايدرحالتوسعه،هندوستان
آنجایيکه از و دارد منطقهايومحلي برنامهریزي در سابقهايطوالني
برنامهریزيروستایيهمدراینمقولهميگنجد،مداخلهدولتوکمک
مستقيمبهتوليدکشاورزيوبهویژهدانههايخوراکيدرسال۱94۳آغاز
شد.سياستافزایشتوليددانههايخوراکيتوسططرحهاییاجراگردید

)بارها،۱۳70(.
درهندوستاندرسال۱947دوخطمشيعمدهبهمنظوربرانگيختن
رشدبخشکشاورزيـروستایياتخاذشد.اولينخطمشيبهازميان
رفتنبزرگمالكياختصاصداشت،گرچهازبينبردنایننظامبهدليل
داشت. همراه به مشكالتي کشور، مختلف بخشهاي در موجود تنوع
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سياستدیگر،انجامبرنامههايتوسعهروستایيبود.اینبرنامههادارايدو
هدفکليبودند.اولافزایشتوليداتکشاورزي،بهبودنظامارتباطات،
بهداشتودرماندرمناطقروستایيوسوادآموزيروستایيودومایجاد
آندگرگوني فرهنگهماهنگشدهکههدف وهدایترونددگرگوني
زندگياقتصاديواجتماعيروستاهاميباشد)همان(.اینبرنامههنوزبه

کالبدروستاکمترمیپرداخت.
درفيليپينهمدوطرحاصليباهدفهاوتشكالتسازمانيمتفاوت
وجودداردکهرسمًاطرحهايتوسعهروستایيخواندهشدهاند.یكيطرح
توسعهروستایيیكپارچهاستودیگريطرحياستکهزیرنظروزارت

دولتمحليوتوسعهاجتماعاتقراردارد.
مالزي هندوراس، پرو، تانزانيا، پاکستان، به ميتوان دیگرکشورها از
واندونزياشارهکردکهبهایجادواحدهايکوچککشاورزيبراساس
توليدوتوزیع،مدیریتمؤثراقتصادکالن،سياستتغييرقيمتارز،طرح
ایجاد با بهرهبرداريکشاورزي و توليد ميزان افزایش ارضي، اصالحات
بازارهايوسيعروستایيویكپارچهکردنامالكکوچکومتوسطو...

پرداختهاند)ازکيا،مصطفی۱۳74(.
اینبرنامههاعمدتًادرجهتتوسعهاقتصاديروستامطرحاستوبه

مسئلةمنظرروستابهطورمستقيمتوجهينداشت.

3-1-3- سابقه برنامه ريزي روستايي در ايران
داراي ایران در روستایي برنامهریزي شد داده توضيح که همانگونه
سابقهايبهقدمتدورانباستانميباشد.دراینبخشبهصورتبسيار
خالصهبهسابقهباستانیتوسعهروستاییپرداختهمیشودوسپسبهصورت
ميشود. پرداخته معاصر دوران در برنامهریزيها نوع این به تفصيلیتر

• برنامه ريزي روستايي در دوران باستان	
سابقهبرنامهریزيوتوسعهسكونتگاههاراميتواندرزمانهايبسيار
در عمدتًا روستایي، برنامهریزي براي اقدامها اولين کرد. جستجو دور
زمينةتأمينآببرايفعاليتهايکشاورزيبودهاست.ایرانيانازنخستين
و قنات حفر به روستایي نواحي در آب تأمين براي که بودهاند اقوامي
سایرابداعاتمبادرتورزیدهاند.همچنينازاوليناقواميميباشندکهدر

هزارةششمقبلازميالدوحتيقبلازآنبهفنونکشاورزي،کهازجمله
بردهاند آنسود از و داشته آگاهي است، بوده روستانشينان فعاليتهاي

)مطيعيلنگرودي،سيد۱۳7۳(
براي ایرانيان اقدامهاي ازجملة را بندها ازسدهاو بسياري احداث
هخامنشيان دورة در کرد. قلمداد ميتوان کشاورزي و روستاها رونق
جهتآبياريومشروبساختناراضي،سدهاوبندهايمتعدديبرروي
رودخانههابستهشدکهازجملهآنهاميتوانبهسدرامجرددرفارسوبر
رويرودخانهکروسدهايرودخانهکاروناشارهنمود.همچنينبرروي
آبادي برايعمرانو آثار9سددیدهميشودکههمه رودخانهجراحي
مناطقروستایياحداثشدهاند)بدیعي،۱۳62(.همچنينایرانياندرهنر
حفرقناتسرآمددیگراقوامبودهاندوازاینهنرواستعداد،براياحياء

اراضيورونقکشاورزياستفادهبسيارميبردهاند)یاوري،۱۳۵9(.
درخارجازایرانهمدرحدود4000سالپيشدرمصرقدیمودر
اطرافدرةرودنيل،اولينگامهايبرنامهریزيمنطقهاي،درقالببهوجود
نيلمشاهدهميشود. ازطغيانهايرود استفاده آبياريو آوردنسيستم
همزمانبامصريها،یونانيهانيزباایجادکانالهاوسدهايمتعددخاکي
وسنگي،اراضيزیاديرابهکشاورزياختصاصدادند)موریس،۱۳84(.
بدیهياستکهاقداماتذکرشدهدورانباستانکهبهآنهااشارهشدهبر
منظرطبيعيزمينتأثيرقطعيداشتهاستوليتأثيراتمستقيمبرمنظرروستارا
نمیتوانبهطورمستندمشاهدهنمود،بااینحالمیتوانتأثيراتغيرمستقيمبر

کالبدروستادراینشرایطراقطعيمتصورشد.

• سابقه برنامه ريزي روستايي در ايران قبل از انقالب اسالمي	
و روستایي عمران برنامهریزي ،)۱۳۵7( اسالمي انقالب از قبل
محليبهمفهوممشارکتمردمومقاماتنهادهايمحليوروستایيدر
فرآیندبرنامهریزيتوسعهکشورپدیدةنسبتًاجدیديمحسوبميشدو
برنامهریزيعمرانروستایيجایگاهمشخصدرنظاموساختاربرنامهریزي
کشورنداشت.تنهادرزمينهعمرانروستایي،پروژههاوطرحهايعمراني
زیربنایيواجتماعيوتعدادکميطرحهايکشاورزيوتوليديدرکشور
انجامشدهکهطيدورههايمختلفبهشرحزیرميباشد.سرفصلاین

برنامهبهترتيبعبارتانداز:
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-تقسيمامالكوسيعبينرعایاتوسطنهضتجنگلياندرشمالایران
طيسالهاي۱286تا۱۳00ه.ش.

-قانونتشكلایالتیووالیتیدرسال۱284هـش.برطبقاینقانون
ادامةاموردهبهکدخداواگذارشد)مطيعيلنگرودي؛۱۳82(.

که اجراشده و امورروستایيتصویب زمينةساماندهي در قوانيني  -
بعضيازآنهابهشرحزیرميباشد:

ارضي اصالحات اجراي براي قانوني ،۱۳۱4 سال کدخدایي قانون  -
درسالهاي۱6ـ۱۳۱۱هـشدرسيستانکهاراضيخالصهرابين
خردهمالكينتقسيمنمودوليبهعلتعدمحمایتدولتمرکزياز

خردهمالكين،ایناراضيبينمالكينتقسيمگردید.
-قانونعمرانروستایيمصوبسال۱۳۱6هـش:بهموجبقانونکدخدایي،
کدخدانمایندهرسميدولتبودکهازسويمالكينمعرفيميشد.هدف
فعاليتهاي به توجه دهات و روستاها عمران قانون تصویب از عمده
کشاورزيودرمواردياموربهداشتيبودکههرگزاجرانشد.امادراین
قانونبراينخستينبارموضوععمرانروستایيمطرحشدوروستایياندر

مدیریتاموردهدخالتدادهشدند.
-نخستينگامبرنامهریزيعمرانيکشوردرفروردینماهسال۱۳۱6هـش
باتشكيلشوراياقتصاديکشوربرداشتهشدویککميسيوندائمي
دراینشورابهوجودآمدکهدرزمينةاصالحکشاورزيمطالعاتيبه
عملآوردکهگزارشآنتحتعنوانبرنامههفتسالهکشاورزيبود.

شكل بر مستقيم طور به قوانين این ميشود مشاهده که همانگونه
کالبديروستاوساماندهيآنتوجهينداشتهاست،ولینبایدتأثيراتغير

مستقيمآنرانادیدهگرفت.

• عمران روستايي در برنامه هاي عمراني قبل از انقالب	
ازسال۱۳27تاسال2،۱۳۵6برنامههفتسالهو۳برنامة۵سالهبه
مورداجراگذاشتهشدکهدرذیلبهتشریحهریکازاینبرنامههاپرداخته
بابهرهگيریازکتاببرنامهریزیروستایی شدهاست؛اینبخشعمدتًا

نوشتهمطيعیلنگرودی)۱۳82(تدوینشدهاست.
-عمرانروستادربرنامةعمرانيهفتسالهاول)۳4ـ۱۳27(:اولينبرنامة

عمرانيکشور،براياکثرنواحيروستایيایرانبهغيرازچندموردموجب
نظمدادنبهامورکشاورزيگردید.درواقعدربرنامهاولتفكرعمراننواحي
بهصورتقراردادنقطبکشاورزيدریكيازمناطقعشایريشمالغربي

ایرانمطرحگردید.
ـ۱۳۳4(:توجهبهعمران -عمرانروستایيدربرنامهعمرانيهفتسالهدوم)4۱
روستایيدربرنامةدومعمرانيکشوربيشازبرنامةاولبود،زیرایكياز
بندهايفعاليتبرنامهمزبوربهعمرانروستایيواراضيبایراختصاصیافته
بودواعتباريهرچنداندكجهتعمراندهاتوروستاهادرنظرگرفتهشد.
-عمرانروستایيدربرنامهپنجسالهسومتوسعه)46ـ۱۳4۱(:دراین
برنامهعمراني،مناطقروستایيموردتوجهبيشتريقرارگرفتکهبه

موارديچنددراینزمينهاشارهميکنيم.
ایجادقطبهايکشاورزيومنطقهاينمودنفعاليتهايبرنامهریزي.	•
تأسيسسازمانعمرانناحيهايدرمناطقجيرفت،گرگان،کهگيلویه	•

ودشتقزوین.
قابلتوجهاستکهاصالحاتاراضيدرطولاینبرنامهدرکشورصورت
پذیرفت.اجراياصالحاتارضيدرکشوربافرارسرمایههاازبخشکشاورزي
ومناطقروستایيبهبخشصنعتوخدماتدرمناطقشهريومشكالتناشي

ازکمبودسرمایهدرروستاها،همراهشد.
-عمرانروستایيدربرنامهپنجسالهچهارمتوسعه)۵۱ـ۱۳47(:دربرنامة
عمرانچهارمبرجنبههايرفاهيعمرانيروستایيتأکيدشدهبود.دراین
برنامهعمرانوتوسعهروستایي،محدودبهبعدفيزیكيعمراندهاتو

منحصربهایجادپارهايازتأسيساتشد.
-عمرانروستایيدربرنامهپنجسالهپنجمتوسعه)۵6ـ۱۳۵2(:دراینبرنامه،
عمرانروستایيموقعيتتازهايبهخودگرفتوگسترشخدماتبه
روستاهایكيازاهدافعمدهدرفصلاموراجتماعيتلقيشد.همچنين
توزیعمتعادلسرمایهگذاريهايزیربنایي،خدماتوتسهيالترفاهيبه
منظورکاهشفاصلهبينشهروروستا،پيریزيشهرهايآیندهکشور،تقليل
تعدادبيشماردهاتوباالخرهبهرهمندساختناکثریتجمعيتروستایياز
خدماتوتسهيالتفوق،یكيازاهدافعمدةاینبرنامهبهشمارميرفت.
بااینکهبرنامةپنجمهمچونبرنامةچهارم،عمرانروستایيرامترادفبا

گسترشخدماتوتأسيساترفاهيدرروستاميدانست.
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بهطورخالصهرئوسبرنامههاورویكردهايتوسعهروستایيتاقبلاز
پيروزيانقالباسالمي)۱۳۵7(،بهشرحزیرميباشد:

تحوالت برنامه هاي توسعه روستايي در ايران قبل از انقالب

تحوالتدوره

احداثسد،حفر،قنوات،ایجادسيستمآبرسانيدورانباستان

اصالحاتاراضي،دورانانقالبمشروطيت

قانونکدخدایي۱۳۱4)توجهبهمدیریتروستا(،

و کشاورزي به )توجه ۱۳۱6 روستایي عمران قانون

بهداشتي(

عمرانروستایيدر

برنامهاول۱۳27-۳4

عمراننواحي)نمونهمورديیکمنطقهعشایري(

عمرانروستایيدر

برنامهدوم۱۳۳4-4۱

عمرانروستایيواراضيبایر

)توجهبهعمراندهاتوروستاها(

عمرانروستایيدر

برنامهسوم۱۳46-46

ایجادقطبهايکشاورزيومنطقهبنديفعاليتهاو

برنامهریزيها

)اصالحاتاراضيدرایندورهانجامميشود(

عمرانروستایيدر

برنامهچهارم۱۳47-۵۱

درایندورهبرجنبههايرفاهيوعمرانيتأکيدميشود

)برنامههايفيزیكيعمرانروستایيدررأساقدامات

قرارميگيرد(

عمرانروستایيدر

برنامهپنجم۱۳۵2-۵6

گسترشارائهخدماتبهروستاها،تجميعروستاهاو

تقليلشمارآنهادرسطحکشور

بهجزبرنامهعمرانروستایيچهارموپنجمبرنامههايروستایيماقبل
آنبهطورشفافاشارهمستقيميبهتحوالتکالبديروستاندارد.تحوالت

منظرروستاهادرایندورانبسياربطئيبودهاست.

• برنامه ريزي روستايي در ايران بعد از انقالب اسالمي	
انقالباسالمی از بعد ترتيبدرزمينهتوسعهروستایي به اقداماتزیر

ایران)۱۳۵7(رخداد:
-پسازانقالببراياولينبارالیحهقانونيمصوب۵8/6/2۵شوراي
انقالب،واگذارياراضيبهصورتتعاونيهايمشاعمطرحشد.بهدنبال
آندرهمانسالالیحهتقسيماراضيبهصورتتعاونيهايمشاعبه
مرحلةقانونيدرآمد.ایناقدامدولتراميتواندرردیفاوليناقدامات
مربوطبهامورروستایيدرایرانبعدازانقالباسالميمحسوبنمود.
-بهمنظورعمرانوآباديروستاهاجهادسازندگيدرسال۱۳62به
صورتوزارتخانهايمستقلبرايانجامامورمربوطبهروستاهادر
بهسازيروستاها، باغداري، و بهداشتي،زراعت آموزشي، زمينههاي

تأمينآبوبرق،راهسازيشكلگرفت.
-تشكيلبنيادمسكنانقالباسالمي،شوراهاياسالمي،مراکزخدمات
کشاورزي،روستایيوعشایريکهدرزمينهعمرانروستایيفعاليت

ميکنندنيزازاقداماتبعديبودهاست.
ـ اقتصادي توسعه برنامههاي در روستایي توسعه و برنامهریزي - 
اجتماعيوفرهنگيبرنامهپنجسالةاول)72ـ۱۳68(:دراینبرنامه
ازبرنامههاياجرایيبخشهابهعمرانروستاها بخشقابلتوجهي
اختصاصداشت.دراینبرنامهبهبخشکشاورزيتوجهخاصيشد.
-توسعهروستایيدربرنامهدومتوسعهاقتصادي-اجتماعيوفرهنگي
جمهورياسالميایران)78ـ۱۳74(:دربرنامهدوم،عمرانوتوسعه
در بار نخستين براي و گرفته قرار برنامهریزان مدنظر روستاها
برنامهریزيهابخشعمرانروستایيبهعنوانیکسرفصلمستقلدر
اسنادبرنامهجايگرفت.تأکيدبرتوسعةصنعتدرفضاهايروستایي
مراتبي تجهيزسلسله و مطالعهوطراحيساختارفضایيمطلوب و
مراکزروستایي،مهمترینسياستهايتوسعهروستایيبودهاست.در
اینبرنامههدفهايکيفيوکميعمرانروستایيکهبهطورمستقيم
ویاغيرمستقيمبرمنظرروستاهاتأثيرداشتهاستبهشرحزیرميباشد:

هدفهايکيفي:	•
الف-توسعهیكپارچهفضاهايدارايظرفيتبالقوهرشدروستایي

کيفيت بهبود و کالبدي ساختار اصالح زیست، کيفيت بهبود ب-
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سكونتگاههايروستایي
ج-برقراريتناسببينارائهخدماتوجمعيتروستایي

د-اصالحالگوياستقرارجمعيتدرنواحيروستایي
هدفهايکمي:	•

الف-برنامهبهسازيونوسازيروستاها:
	مطالعهوتهيهطرحتوسعةیكپارچهحداکثربراي۵0ناحيهروستایي
	روستا ۱000 براي اراضي کاربريهاي تعيين و کالبدي اصالح

شاملمراکزدهستانوروستاهايمرکزي
	.بهسازي800مرکزدهستانوروستايمرکزي
	ایمنسازي۵00هزارواحدمسكونيدرمقابلهباآسيبهايناشي

ازسوانحطبيعي.
ب-ساماندهيروستاهايپراکنده:

	پراکندهمورد ناحيهروستایي ادغاموتجميع7۵ اینقسمت در
نظربودهاست.

 و- اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه در روستایي توسعه
فرهنگي)8۳ـ۱۳79(:دربرنامهپنجسالةسومتوسعهبهمنظور
به بيشتر توجه و روستاها عمران و توسعه شدن بهتر هرچه
بهبودمعيشتروستایيانراهكارهاياجرایيپيشنهادشدهاست.
بوده تأثيرگذار روستاها منظر بر مستقيم طور به که اقداماتي

است،عبارتانداز:
	در روستاها ساماندهي و هادي طرحهاي اجراي و تهيه

چارچوبطرحهايتوسعهوعمرانمنطقهايمصوبتوسط
وزارتمسكنوشهرسازيوبنيادمسكن.

	اعمالنظارتبرساختوسازهادرسكونتگاههايروستایيو
کنترلضوابطفنيدرساختابنيه.

	حفاظت،مرمت،احياوبهسازيابنيهوبافتهايباارزشروستایي
نگاهکيفی انقالباسالمیسال۵7 از بعد برنامهروستایی بررسی با
بهکالبدروستادریکفرایندطوالنیجایگاهخودرامییابد.همانگونه
کهمالحظهمیشوددربرنامهسومبهطوربسيارمستقيمکيفياتمحيطي
داراي روستاهاي به و ميگيرد قرار توجه مورد مصنوع( )محيط روستا

ارزشهايبااليکالبدي،اهميتخاصيدادهميشود.

ساماندهي  بر  ناظر  و   مسئول  دستگاه هاي  و  نهادها   -2-3
كالبدي روستا

درایرانچندنهادوسازماندولتيمتوليبرنامهریزيوتوسعهروستایي
و اسالمي انقالب مسكن بنياد اسالمي انقالب پيروزي از پس هستند.
وزارتجهادسازندگيوکشاورزي)وزارتجهادسازندگيسابق(در

روستاهايکشورفعاليتداشتهاند.
فعاليتهایيکهایندونهادبرعهدهداشتهانددرطي2۵سالگذشته
برمنظرروستاهابهشدتتأثيرگذاربودهاند.بهطوراجمالایندونهاد
عالوهبرکارهايعمرانيمقطعيمانندبرقرساني،آبرساني،راهسازي،
ساختواحدهایآموزشیویاتأسيساتوتجهيزاتعموميمانندحمام،
انباروغيرهازطریقتهيهطرحهايهاديوتفصيليوهمچنينبرنامههاي
و روستا بافت کالبدي ساماندهي بر روستایي ساماندهيسكونتگاههاي

متأثرازآنبرمنظرروستاتأثيرمستقيمودرازمدتداشتهاند.

3-3- طرح هاي روستايي در ايران
باروستاهاتهيهميشوندکه ارتباط ایرانعمدتًاسهنوعطرحدر در

عبارتانداز:
ساماندهي )طرح روستایي سكونتگاههاي ساماندهي طرح الف-

فضایي-کالبديسكونتگاههايروستایي(
ب-طرحهاديروستایي

ج-طرحبهسازيبافتهايباارزشروستایي
درادامههریکازطرحهايفوقبهلحاظتأثيرگذاريبرمنظرروستاها

بررسيشدهاست:

3-3-1- طرح های ساماندهي سكونتگاه هاي روستايي
طرحي روستایي سكونتگاههاي فضایي-کالبدي ساماندهي طرحهاي
استکهبهابعادناحيهویامنطقهايمسائلاستقرارروستاهاارتباطپيدا
ميکند.برنامهساماندهيسكونتگاههايروستایيازسال۱۳7۳بهوسيله
بنيادمسكنتهيهشد.بهعالوهاینطرحهاتوسطوزارتجهادسازندگي
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اهداف مهمترین "از )۱۳77( صالحي، نظر به بنا است. شده تهيه نيز
حيات و زندگي امور کليه ساماندادن روستایي، ساماندهي برنامهریزي
مراکزسكونتگاهي)توسعه(ازطریقازبينبردنعدمتعادلهايمنطقهاي
است." اینطرحنقشهرروستارادرناحيهیامنطقهروشنميکندوبر
اساسدسترسيوامكاناتهریک،خدماتالزمراجهتخودروستاو
یابهعنوانمرکزیتجهتخدماتدهيبهروستاهايتابعهتعيينميکند.
بهعبارتياینطرحزمينههايمناسببرايتوسعهپایدارمحيطروستایي،
سازماندهيسلسلهمراتبيخدماتوتأسيساتروستایيرافراهمميآورد.
بهعالوهاینطرحهاجهتپيریزينظاماستقرارمناسبسكونتگاههاي
روستایيیاپراکنشبهينهجمعيتاقدامميکند.براساسشرحخدمات
اینطرحها،ازاهدافتبعياینطرحهاساماندهيکالبديسكونتگاههاي
روستایيبهمنظورارتقاءکيفيتمحيطزیستوکاهشآسيبهايناشي

ازبالیايطبيعياست.
نقطه چند انتقال و خدماتي مراکز تعيين معناي به صرفًا ساماندهي
بلكه نيست، کوچک روستاهاي ادغام یا جدید نقطة یک به روستایي
عمران و توسعه موجبات زیر اشكال در نهایت در که است فعاليتي

روستایيرافراهمميکند:
-سنجيدهومتناسبکردننظاماسكان،استقراروفعاليتباتوجهبهتوانهاو
ظرفيتهايمحيطي،اقتصادي،اجتماعيـفرهنگيوکالبديبهمنظور
دستیابيبهتوسعهپایدارروستایي.دراینراستاتقسيماتکالبدي
طرحشاملسلسلهمراتبيازپهنههاومراکزتعيينوتعریفشدهو

پيشنهاديارائهميشود.

و طرحها برنامهها، ارائه طریق از اقتصادي بخشهاي توسعه -
افزایش و شغلي فرصتهاي توسعه منظور به اقتصادي پروژههاي
راهكارهاي اراضي، بهينه کاربري زمينه آن در که روستایيان درآمد
حفاظتمنابعآبوخاك،توسعهصنایعکشاورزيوخدماتمربوطه
باالي فعاليتهايکشاورزيوجذب تقویت آنهادر بهلحاظنقش

نيرويکارجایگاهخاصيخواهدداشت.
ساماندهيمناسبزیرساختهايرفاهيجهتارتقاءکيفيتزیستو

توليددرقالبسازمانفضایيپيشنهادي.
برایناساسطرحهايساماندهيدرمقياسيکوچکترنسبتبهطرحهاي
جامعشهرستانسعيدرایجادزمينةتحققپيشنهادهايطرحتوسعهوعمران
ناحيهدرموردسكونتگاههايروستایيوادامةبررسيوپيشنهاداتتاسطح
طرحهاي خدمات شرح بعد صفحه جدول در داشت. خواهند روستاها
ساماندهيسكونتگاههايروستایيازابعادمنظرروستایيبررسيشدهاست.
ازجدولزیرکهشرحخدماتطرحساماندهيسكونتگاههايروستایي
راازنظرابعادمنظرروستاییارزیابيميکند،مواردزیراستنتاجميگردد:
-دراینسيرمطالعاتيبهطورمستقيمبهمسئلهمنظرمنطقه)محدوده(
روستایي۱ مناطق منظر است. نشده توجهي روستایي سكونتگاههاي
به طرح در آن ابعاد به باید که است خاصي ویژگي داراي معموالً
طورمستقيماشارهشود.اینویژگيهايهویتيشاملهویتطبيعي،

انسانيوکالبدياست.
-دربخششناختبهویژگيهايمناطقروستایيازابعادگوناگونيبه
طورغيرمستقيماشارهشدوبهطورمستقيمبهمنظرپهنهسرزمينبه

لحاظمناظرباارزشزیستمحيطياشارهشدهاست.

۱-موریس،جيمز۱۳84،تاریخشكلشهر،ترجمهراضيهرضازاده،انتشاراتدانشگاه
علموصنعتایران
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-دربخشمرحلهتجزیهوتحليلبهکيفياتمحيطيبهلحاظمنظروهویت
محيطروستایيپرداختهنشدهاستکهالزماستبهاینمهمتوجهشود.
دربخشراهكارهاوپيشنهاداتبهمسئلهسيماومنظروهویتمحيط
غيرمستقيم، بهطور ولي است. نشده پرداخته مستقيم طور به روستایي
ارائهطرحهايجابجائي،ادغاموابقاءروستاهاوطراحيشبكهدسترسي
روستا۱ و محيط طراحي در عالوه به است. تأثيرگذار روستاها منظر بر
استقرار و کشاورزي بخشهاي توسعه دسترسي، شبكه چون مسائلي

صنایعميتواندبرشكلگيريمناظرجدیدروستایيمؤثرباشد.

3-3-2- طرح های هادي روستايی
است. روستا بافت دادن سامان روستایي هادي طرح اصلي وظيفه
مكان و ميزان موجود، بافت اصالح و ساماندهي ضمن طرحها این

1-  Rural Scape

قبيل از اززمينبرايعملكردهايمختلف استفاده گسترشآتيونحوه
مسكوني،توليدي،تجاري،کشاورزيوتأسيساتوتجهيزاتونيازمنديهاي
عموميروستایيرابرحسبمورددرقالبمصوباتطرحهايساماندهي
فضاوسكونتگاههايروستایيیاطرحهايجامعناحيهايتعيينمينماید.
طرحهايهاديروستایيازسال۱۳62وتحتعنوان»طرحروانبخشي
روستایي«دریكيازنقاطروستایيشهرستانشهرکردوتوسطوزارت
فراهم راستاي در اینطرحها اجراگذاشتهشد. به مسكنوشهرسازي
نمودنزمينههايتوسعهوعمراننقاطروستایيتهيهواجراميشوند.این
طرحهاازسال۱۳66بهبعدتوسطبنيادمسكنانقالباسالميوجهاد

سازندگيپيگيريشد)غفاري؛۱۳80(.
تاپایانسال۱۳8۳،حدود۱0هزارروستادارايطرحهاديمصوبشدند
و۱۳9۱طرحنيزدردستتهيهبودهاست.براساسبرنامهبنيادمسكنانقالب
اسالميدرسال۱۳84،طرحهادي2۳6۵روستادردستورتهيهقرارگرفته
است.درحالحاضر۱۵هزارو700روستا،دهياريدارند.براساسبرنامههاي

راهكارهاوپيشنهاداتشناختزمينه

جغرافيایيـ

محيطي

-بررسينظاماستقراروسطحبنديمراکزجمعيتي
-بررسيتوپوگرافيوتأثيرآنبرنظاماسكان،فعاليتواستقرارسكونتگاهها

-تأثيراقليمبرنظاماسكان،فعاليتواستقرار
-بررسينظامهيدرولوژي،منابعآب،سيالبوارتباطآنبانظاماسكان

-بررسيپوششگياهي،نواحيحفاظتشدهمحيطزیست
-شناسایيمناطقومناظرباارزشزیستمحيطي

تعييننقشعملكرديوسلسلهمراتبنقشآنهادرپهنهجغرافيایي

اجتماعيـ

فرهنگي

-نحوهشكلگيريسكونتگاهها
-بررسيالگوهايزیستي

-گروههاياجتماعيـفرهنگيوساختارـفرهنگي

بررسيهاي

کالبدي

-بررسينحوهپراکندگيتأسيساتزیربنایي،خدماترفاهي،خدماتاقتصاديو
پشتيبانتوليد

-بررسيپراکندگيمكانهاينظامي،محوطههايتاریخيـفرهنگي
-بررسينحوهاستفادهازاراضي

-ارائهطرحهايجابجایي،ادغاموابقاءروستاها
-ارائهطرحهايتجميع

-تعيينتنوعوچگونگيتوزیعتأسيساتزیربنایيوخدماتاقتصادي
-طراحيشبكهدسترسي

-برنامههادرطرحهايتوسعهبخشهايکشاورزياستقرارصنایعخدمات

بررسي شرح خدمات طرح ساماندهي سكونتگاه هاي روستايي از نظر ابعاد منظر روستا
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اعالمشدهازطرفدفترعمرانوتوسعهروستایيسازمانشهرداريهاو
دهياريهامقررگردیدهاستتا:"تمامروستاهایيکهدارايدهياريهستند،
)همان(. شوند.«"  هادي طرح داراي روستا، و700 هزار ۱۵ تعداد یعني
ازجملهاهدافموردنظراینطرحهاتجدیدحياتوهدایتروستا
ازلحاظابعاداقتصادي،اجتماعيوفرهنگيميباشدکهامروزهباگذشت
سالهايمتماديکهازاجراياینطرحهاميگذرد،نوعياولویتبخشي
ابعاد سایر با مقایسه در طرح کالبدي ـ فيزیكي رویكرد به غيرنظاممند
اقتصاديـاجتماعيوفرهنگيآنميباشد.برایناساسميتوانعوامل
درونزا)نقشوعملكردمردم(وعواملبرونزا)نقشوعملكردمشاورین

ودستگاههاياجرایيودولتي(رابررسيکرد.
امروزهعمرانروستاباتأکيديافراطيبرعناصرکالبديوبدونبرقراري
کارکردي ـ ساختاري ویژگيهاي سایر با هدفمند و نظاموار ارتباطي
حاکمبرفضايجغرافيایيازاولویتخاصيبرخوردارشدهاست.اهداف
)همان(. از: است عبارت اجرایي آئيننامه اساس بر هادی طرحهای
فرهنگي- شرایط به توجه با روستاها عمران و توسعه زمينه ایجاد  -

اقتصاديواجتماعي.
-تأمينعادالنهامكاناتازطریقایجادتسهيالتاجتماعي،توليديورفاهي.

-هدایتوضعيتفيزیكيروستا.
-ایجادتسهيالتالزمجهتبهبودمسكنروستایيانوخدماتزیستي.
نقشةکاربرياراضيپيشنهادينتيجهملموسوقابلمشاهدهطرحهايهادي
روستایيميباشدکهعالوهبرمشخصنمودنعرضمعابروخطوطاحتمالي
تخریبوتعویض،سهمتماميسطوحواقعشدهدرداخلمحدودةقانوني
روستارابهلحاظانواعکاربريهايمختلفوبراساساستانداردهايبرنامهریزي
تاافقزمانيطرحمشخصميسازد.محدودةقانونيروستادرطرحهايهادي
روستایيبایددرابتدامشخصشدهوبراساسآنطرحهاديتهيهشود.ترسيم
خطمحدودةقانونيروستاکهبراساسنيازمنديهاياقتصاديـاجتماعيو
فيزیكيیکروستابرايآیندهوباتوجهبهامكاناتماليوبرنامههايعمران
روستایيتعيينميشودمانعيبالقوهدربرابرتعديوتجاوزدرحریمروستا
فراهمميآوردوزمينةرشدفيزیكيمتناسببانيازجمعيتيروستارامهياميسازد.
جدولزیربررسيشرحخدماتطرحهايهاديروستایيراازنظر
منظر با ارتباط در زیر موارد ميدهد. قرار توجه مورد روستایی منظر

روستایياستنتاجگردیدهاست.

درمطالعاتطرحهایهادیروستاییبهطورمستقيم،منظرروستایيمورد
توجهقرارنمیگيرد.دربررسیمنظرمناطقروستایيبایدبهاینابعاداشاره
فضایيبيانميشود. شود.اینابعاددرقسمتهايانساني،طبيعيوکالبديـ
-دربخششناسایيروستاتاحدوديبهعواملتعيينکنندهمنظرروستا
توجهشدهاست.امابهطورکاملودربخشمجزابهاینمهمپرداخته
نشدهاستوبهطورخالصهوگذرابهعوامليچون،توپوگرافيزمين
ساختماني، مصالح توسعه، مراحل و اجتماعي و طبيعي عوارض و
معماريفضاهايمسكونيومراکزتفریحيروستاتوجهشدهاست.

-دربخشتجزیهوتحليلهمبهجزتعيينعواملمحدودکنندةتوسعه
بر که موردي به کالبدي بهطراحي مربوط بررسيضوابط و روستا
منظرروستاتأثيرداشتهباشداشارهنشدهاست.ازآنجایيکهدراین
دقيق بررسي ميشود، توجه کالبدي مسائل به بيشتر طرحها گونه

بررسي شرح خدمات طرح هاي هادي روستايي از نظر منظر روستا

راهكارهاوپيشنهاداتشناختزمينه
معرفي
شهرستان

رودها، همچون طبيعي منابع شناخت -
کوهها،مراتع،پوششگياهيو...

-ارائهطرحهايتوسعهو
تعریضمعابرروستا

مقررات و ضوابط -
به مربوط اجرایي
اراضي از استفاده نحوه
تفكيک ساختماني،
معابر، شبكه اراضي،

فضاهايعموميو...

شناسایي
روستا

منابع اراضيکشاورزيو تعيينمحدوده -
طبيعيروستا

-بررسيعواملمؤثردرشكلگيريروستا
نظيرشریانهايآب،توپوگرافيزمينو...

-شناختکاربريهايموجود
-شناسایيمراکزوجاذبههايتوریستي

-بررسيسطحبنديشبكهها،تعيينطولو
عرضمعابر

-بررسيمصالحساختمانيموجود
فضاهاي ترکيب و معماري بررسي -

مسكوني

تجزیهو
تحليل

امكانات و تعيينمحدودیتها و بررسي -
توسعهفيزیكيروستا

طراحي کلي ضوابط و معيارها تعيين -
کالبديروستااعمازبافتومسكن
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عواملمؤثربرکالبدوهمچنينعواملمؤثربرمنظرضرورياست.
و تجربيات به بنا مشاور هر روستا ساختوساز ضوابط بخش در  -
حساسيتمسئوليناستانهابهمسائلمنظرروستاممكناستتوجهکند.
منظر بر را تأثير بيشترین دليل چند به روستایي هادي طرحهاي

روستاهايایرانداشتهاند،اینتأثيراتبهدالیلزیرميباشد:
-برساختوسازدراراضياطرافروستاازطریقارائهبرنامهوطرح

کهتعيينکنندهجهتوميزانتوسعهاراضيتأثيرگذاراست.
-برنوعومكانیابيخدماتدولتيوعموميروستاتأثيرگذاراست.
بااستانداردهايمعماريخاصهرسازمان ایننوعخدماتمعموالً
بهمنظرروستاوتطابقباآنتوجه بهروستاارائهميَشودومعموالً
نميکند.ایننوعساختمانهابهلحاظشكل،اندازهونوعمصالحبا

سایرساختمانهايروستامتفاوتهستند.
-دراکثرطرحهايهاديروستایيبهدليلایجاددسترسياتومبيلبه
ویژگيهاي از بسياري و شدهاند تعریف باز معابر روستایي، بافت
روستاها در است. گرفته قرار تعرض مورد روستا فضایي هویت

اصطالح"کوچهتراشي" بهاینمسئلهاشارهدارد.

3-3-3- طرح های بهسازي بافت هاي باارزش روستايي
قبلازشروعاینمبحثالزماستتعریفیازبهسازیارائهشود.در
بهسازیترکيببيرونیبناکهروبهفضاهایشهریدارد،حفظ،احياءواصالح
میشودوفضاهایداخلیمطابقنيازهایروزبرایاستقرارفعاليتهاینو،
اصالحوتكميلمیشوندوتأسيساتآنهاهمتغييرمییابند)توسلي؛۱۳79(.
کشورایرانازنظردارابودنبافتهايکالبديارزشمندوثروتهاي
فرهنگيمليومحلينهفتهدرآنها،ازمقامباالیيدرميانسایرکشورها
برخورداراست.درطولدهههاياخيرکهدخالتکالبدیدربافتهای
روستاییافزایشیافتهاست،توجهویژهایبهروستاهایبابافتباارزش
شدهاست.لذاصدماتجبرانناپذیريبرایننوعروستاهاواردآمدهاست.
باتوجهبهاینمشكالت،بنيادمسكنباشرحخدماتکاماًلًمتفاوتياز
طرحهايهاديبهطرحهاي"بهسازي" بافتهايباارزشروستایيپرداخت.
بافتهاي با پنجسالهسومتوسعهکشورهماهنگ برنامه بهعالوهدر

باارزششهريبهبافتهايباارزشروستایينيزتوجهشدهاست.

معيارهایيکهبافتهايباارزشروستایيراجهتبهسازيدراولویت
قرارميدهدبنابهاظهارمظاهري،محمدعلي)۱۳80(بهترتيبعبارتاند
از:جمعيت،تواناقتصادي،معابروامكانتوسعه،مرکزیتجغرافيایيروستا،
مرکزیتسياسي،حوزهنفوذروستا،فاصلهروستاازمراکزجمعيتيوميزان
ارزشبافتروستایي.آخرینمعيارکهبهارزشبافتروستایياشارهدارد
کيفيتياستکهميتواندفرهنگبصريحرفهمندانومردمعالقهمندبهفرهنگ
بوميراباالبردهوخودبهعنوانعاملیفرهنگسازدرجهتحفظوایجاد
بافتهايباارزشمطرحباشد.بهعبارتيبازسازي،بهسازيویاالگوبردارياز
بافتهايباارزشروستایيبهخوبيميتواندمعيارهایيراجهتساماندادن
بهمنظرروستاهايایرانيفراهمآورد.بهعالوهاینبافتهابخشيازفرهنگ
ونظاماجتماعيناحيهومنطقهرانشانميدهد.لذاحفاظتازاینبافتهابه
عنوانفعاليتيفرهنگياستکهاولویتاینروستاهاراجهتبهسازينشان
ميدهد.بهعالوهبافتهايباارزشروستابهدالیلزیربایدحفاظتشوند:

-تعلقارزشهايفرهنگيروستابهتمامينسلها
-حراستازنحوهزیستدراینروستاها
-معرفيتكنولوژيوشيوهساختسنتي

-ارائهارزشهايهنريوبصرينسلهايگذشتهبهنسلامروز
-نيازبهمعاصرسازيبافتروستاضمنحفظارزشهايسنتيروستا

-بازشناسيفرهنگهايبومي
-افزایشتمایلاستمرارسكونتدراینروستاها

-حفاظتوساماندهيبافتروستادرجهتبهرهمنديازچشماندازها
ویامناظرومرایايطبيعي

توجه و جذب از حاصل عواید روستاها مرمت و ساماندهي با  -
گردشگرانداخليوخارجيومبادالتاقتصاديناشيازاینمراودات

دربلندمدتمتوجهجمعيتساکندرآنروستاهاخواهدشد.
-حفظروستادرارتباطباعناصرارزشمندازقبيلآرامگاه،زیارتگاه،
مساجد،قلعههايتاریخيوعناصريازاینقبيل،کهوجوداینعناصر
درکنارمجموعهبافتارزشمندروستا،بهآناهميتبيشتريميدهد.
جهتبررسيتأثيراتطرحهايبهسازيبافتهايباارزشروستایيبر
منظرروستااینشرحخدماتبررسیشدهاست.درشرحخدماتاینطرح
بخشيازاهدافطرحکهمرتبطبااینپژوهشاستبهشرحزیرميباشد:
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-حفاظتومرمتبافتوکالبدروستا
-ساماندهيهستهکهنوواجدارزشروستادرارتباطباسكونتوتوليد
فضایي،  – کالبدي و تاریخي فرهنگي، ارزشهاي احياء و حفاظت -

معماريومنظرروستا
-هدایتتوسعهکالبديروستابهصورتموزونوهمگنبامحيط

مرمت و حفاظت نمودهاند، مشخص اهداف این که همانگونه
فرهنگي ارزشهاي با ناگسستني ارتباط که فضایي کالبدي- ارزشهاي
داردازاقداماتتهيهواجراياینطرحهااست.شرحخدماتتنظيمشده
نيزجهتنيلبهایناهدافتنظيمشدهاست.نكاتموردتوجهازدیدگاه

منظرروستاییدراینشرحخدماتعبارتانداز:
-بررسيوشناختچشماندازهايمناسبمحيطيازدرونوبيرونبافت:
اشاره منظرروستا ارزشهاي به باصراحت ازشرحخدمات بند این
ميکند.اینارزشهاشاملچشماندازروستاازبيرونوچشماندازازدرون
روستابهپهنههاياطرافاست.بدیهياستکهچشماندازپهنههاياطراف

روستاتأثيریمشخصبرتصورذهنيازروستا)سيمایروستا(دارد.
-درمقياسمحدودهروستااینشرحخدماتبهمواردزیرميپردازد:

خالي،	• و پر فضاهاي و سطوح ترکيب بافت، شكلگيري نحوه
شناختسازمانفضایيروستا،نحوهتكوینروستا

شناختجزئياتبافت:شناختترکيببصريمناظروتسلسلآنها،	•
شناختعناصرلبه،نشانه،گره،راهومراکزوشناختویژگيهايسيما.
-درمقياسبناهاوفضاهابهبررسيابعادکيفيآنهابهلحاظبصرينيزميپردازد.
مواد ازجمله ابعادگوناگون معماري: مقياسجزئياتوعناصر در  -
بناهايتاریخيو ومصالح،تكنولوژيساختونگهداريفضاهاو
مسكوني.دراینبندشرحخدماتبهطورمستقيمبهتزئيناتابنيهکه
بخشيازمنظرنزدیکروستااستوبرکيفيتمحيطيتأثيرگذاراست

میپردازدولیبهبعدفرهنگيتوجهینميکند.
-دربخشارائهطرحهاوبرنامههايپيشنهاديشرحخدماتطرحهاي
به مستقيم بهطور که مواردي روستایي، باارزش بافتهاي بهسازي

منظرروستاميپردازدعبارتانداز:
ارائهطرحهايکفسازيونحوهپوششمعابراصليوفرعيروستا	•
طرحهاياصالحومرمتبدنههاوجدارهسازيمعابرروستا)منظرجداره(	•

باارزش	• فضاهاي )مبلمان( تجهيز و تكميل پيشنهادي طرحهاي
)منظرفضاهايباز(

طرحهايپيشنهاديمراکزمحالت،ميادینوگرههاياصليروستا	•
)منظرفضاهايباز(

طرحهايساماندهيفضاهاوعناصرارزشمندتاریخي)منظرفضاها	•
وعناصرشاخص(

ارزشمندو	• تاریخيموجودو بناهاوفضاهاي تغييرکاربري ارائه
استفادهمجددازآنها

طرحهايپيشنهادياحداثفضاهاوابنيهجدیدموردنيازباتعيين	•
نوعکاربري

درمقایسهطرحهایبهسازیبافتهایباارزشروستاییباطرحهای
ساماندهیسكونتگاههایروستاییوطرحهایهادی،طرحهایبهسازی
بافتهایباارزشروستاییبسيارعميقونظاممندبهمسئلهمنظرروستای
منظر بر هم که دهد ارائه باید را پيشنهاداتی و راهحلها و میپردازند

محدودهکالبدیروستاوهمبرمنظراراضیاطرافروستامیپردازد.

3-4- ضوابط و مقررات اجرايي تأثير گذار بر منظر روستا
ضوابطومقرراتبهگونههايمختلفتأثيرمستقيميبرمنظرروستاها
دارد.لذادرتدویناینضوابطلحاظکردنمقوالتکيفيتمحيطيامري
ضروريبهنظرميرسد.مقرراتيکهدراینبخشموردبررسيقرارميگيرد.
ضوابطارائهشدهازسويشورايعاليشهرسازيومعماريميباشد
کهمالكعملبسياريازطرحهايروستایيوطرحهايهاديميباشد.
برايتدوینضوابطومقرراتازچارچوبکليزیراستفادهشدهاست:

-تعاریف
-ضوابطمربوطبهنحوةاستفادهاززمين،تفكيکواحداثساختمان

-مقرراتمشتركشامل:طبقهبنديراهها،حریمهایقانونيوضوابطآنها،
اکتيویته رادیو بو، صدا، توليد که کاربريهایي مورد در اجرایي ضوابط
بخشهایي براي خاص مقررات و ضوابط مایع، و جامد ضایعات و
دارد. وجود زمينشناسي عوارض یا گسل آنها در که سكونتگاهها از
دراینقسمتابتداتعریفکليازاصطالحاتومفاهيميکهمورداستفاده
قرارخواهدگرفت،ارائهميشود.سپسضوابطمربوطبهنحوةاستفادهاز
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تعاريف مرتبط با ضوابط و مقررات زمين،تفكيکواحداثساختمانموردبررسيقرارميگيرد.دراینقسمت
ضوابطمربوطبهحداقلاندازهقطعات،ابعادوتناسبقطعات،حداکثرزیربناي
قطعات،حداکثرسطحاشغال،نحوهاستقرارساختمان،اشرافوعناوینيازاین
قبيلارائهميشود.درمرحلهسومطبقهبنديراههاودسترسيها)تعدادخطوط
عبوري،حداقلعرضسوارهوپيادهرو،حداکثرشيبو…(حریمهایقانوني
)شاملحریمرودخانهها،مسيلهاوتاالبها،خطوطفشارقويبرقو…(
آلودگيهايزیستمحيطي)آلودگيهوا،آب،بووآلودگيصوتيو…(و
ضوابطساختوسازطراحيدرارتباطبازلزلهوگسلمطرحخواهدشد.
دراینفصلپسازبررسيضوابطشورايعاليشهرسازيکهمالك
بررسي هادي طرح یک در مندرج ضوابط ميباشند. نيز روستاها عمل
خواهدشدوسپسضوابطومقرراتاجرایيدرروستاهايبابافتباارزش
کندلوسوقالتبررسيميگرددوميزانتأثيرگذاريآنهابرمنظرهرکدام
ازاینروستاهاارزیابيميشود،درپایاناینبخشضوابطومقرراتدر
چندروستايانگليسيماننداسكس،دورسيلوایروینبررسيخواهدشد
وبامقرراتنمونههايمطالعهشدهایرانيدراینمطالعهمقایسهخواهدشد.

3-4-1- تعاريف
دراینبخشتعاریفمرتبطباضوابطومقرراتومواردقانونيذیربط

وتعاریفيکهبامنظرروستاارتباطدارد،ارائهميشود.

احداث  و  تفكيك  زمين،  از  استفاده  نحوة  ضوابط   -2-4-3
ساختمان )ضوابط عام(۱ 

بررسيهايموجودنشانگرآناستکهضوابطنحوهاستفادهاززمين،
تفكيکواحداثساختماندرکاربريهايمختلفتاکنونبراينواحي
اقليميمتفاوتروستاهابهطوریكسانيتدویننشدهاست،لذادرمواردي
عالي شوراي مصوبات از ميباشد روستا در ضوابط اعمال به نياز که
شهرسازيومعماري۱۳69/۱2/۱۳استفادهشدهاست.اینضوابطبهطور
بر غيرمستقيم بهطور ولي ندارد، توجهي روستا منظر مسئله به مستقيم
منظرروستاتأثيرگذارند.لذادراینبخشخالصهايازاینضوابطارائه
ميگرددودرصورتتأثيرگذاريبرمنظرروستابهآناشارهخواهدشد.

۱مصوبه۱۳69/۱2/۱۳شورایعالیشهرسایومعماری

تعاریفمحدودهها
محدودهقانوني

روستا
بهمحدودهاياطالقميشودکهبهتصویبمراجعقانونيذیربط
رسيدهباشدودرروستاهايفاقدطرحهاديیابهسازي،محدوده

مسكونيموجوددرروستااست.
تعاریفمربوطبهکاربريها

زمينياستکهدارايیکسندمالكيتباشدقطعهزمين

کاربري
استفادهاززمينراکاربريميگویندکهشاملخدماتمختلف

مسكوني،آموزشي،بهداشتيو...ميباشد.

واحدمسكوني
عبارتاستازمجموعهفضاهايمسكونيداخلواحد

ساختمانيکهبهمنظورسكونتیکخانوارساختهشدهاست
ساختمان
مسكوني

بنايداخلمجموعهفضايمسكونياستکهبهمنظورسكونت
ازآناستفادهميشود

نمايساختمان
عبارتاستازکليهسطوحخارجيساختمانکهمشرفبه

فضاهايبازباشد

سطحاشغال
سطحيازعرصهکهبهوسيلهاعياناشغالميگردد.سطح

اشغال،براحجامنمایانکهبخشيازمنظرروستااست،تأثير
مستقيمدارد

عبارتاستازسطحخالصمجموعهطبقاتسطحکلزیربنا
عرصهايازقطعهاستکهدرآنساختمانيبنانشدهباشدفضايباز

برزمين
عبارتاستازهریکازجهاتمالكيتکهحداقل۵0درصد

ازکلطولآن،مجاورمعبرعموميباشد

براصلي
عبارتاستازبرمالكيتدرمعبريکهطوالنيترینجهت

مالكيتدرمجاورتآنمعبرقرارداشتهباشد
تعاریفمربوطبهتعيينبستروحریمروخانههاونهرها

مجرایياستطبيعيکهآببهطوردائمیاقصليدرآنجریانرودخانه
داشتهباشد

مجرايآبياستکهبدوندخالتدستاشخاصایجادشدهنهرطبيعي
است

مجرایياستطبيعيکهآبحاصلازبرفوبارانورگبارهابهمسيل
طورموقتدرآنجریانپيداميکند

مجرایياستکهتحتتأثيرعواملطبيعيیاغيرطبيعيامكانمسيلمتروکه
جریانسيالبدرآنوجودنداشتهباشد

انهاروشبكههاي
آبياريو

زهكشيکانالها

مجارياحداثشدهايهستندکهبهمنظورآبيارياراضيزراعي
سالمسازياراضيیاآبرسانيشهريوصنعتيایجادميشوند
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درهمينجاالزمبهذکراستکهاینضوابطبهعنوانمالكعملبرايتمام
روستاهايایران؛باشرایطاستقرار،اقليمووضعيتاقتصادياجتماعيگوناگون
نميتواندبهعنوانیکمالكعملواحدتلقيگرددوالزماستضوابطبنابه
شرایطهرروستابهطورمجزاتدوینشود.بررسياینضوابطدراینمرحلهاز
پژوهشبرنحوهنگرشواحدبهکليهروستاهاعليرغمشرایطمتفاوتنظردارد.

تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
از استفاده نحوة به مربوط کلي ضوابط

اراضي
و مزاحم)صنایع پيشنهادي کاربريهاي -
دامداري(بهخارجازبافتکالبديروستا
مكانیابي ميشود توصيه و شود منتقل
و بوده اقليمي شرایط براساس آنها
باشند. نداشته زیستمحيطي آلودگي

دراینضوابطبهطورمستقيم -
استفاده نحوه ميان ارتباط به
روستا منظر و اراضي از
اشارهندارد،هرچندبهطور
حرایم کيفيت به غيرمستقيم

طبيعياشارهدارد.

با ساختمان احداث مقررات و ضوابط
توجهبهمعيارهاياقليمي

باتوجهبهواقعشدنساختمانهادرنواحي -
ميشود توصيه کشور اقليمي مختلف
ارتباط در ساختمان جابجایي بر عالوه
بازاویهتابشوچرخشاقليميضوابط
نزدیكيودوريساختمانهاازیكدیگر
آن مطابق هوا جابجایي تا شود رعایت
گيرد. صورت کالبدي بافت در ناحيه

باعث ضوابط از دسته این -
در تراکم ميزان ميشوند
آنها جهتگيري یا و بافت
ویژگيهايخاصيبيابدودر
بصريخاصي جلوه مجموع

بهروستاببخشد.

ضوابط و مقررات و تأثير ضوابط بر منظر روستا

تعاریفمربوطبهتعيينبستروحریمرودخانههاونهرها

بستر
یامسيلاستکهدرحداکثر آنقسمتازرودخانه،نهرطبيعي

طغيانمعموليزیرآبقرارميگيرد

حریم
آنقسمتازاراضياطرافرودخانه،مسيلیانهرطبيعيواحداثي
ارتفاع عنوانحق به که است آبياريوزهكشي یاشبكههاي و

برايحفاظتآنهاالزماستوبالفاصلهپسازبسترقراردارد

تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
به  توجه  با  ساختمان  مقررات  و  ضوابط 

اصل عدم اشراف
یا و مسكوني واحدهاي اشراف: عدم
ساختمانهاطوريطراحيشوندکهاندرون
ساختماني واحدهاي از و بيرون از خانه

دیگردیدنداشتهباشد.
طراحي طوري ساختماني بلوكهاي -
شوندکهفاصلهمنطقيومناسببينآنها
ارتفاعينصب در پنجرهها رعایتشود.
دید انسداد براي فيزیكي مانع که شوند

ایجادشود.

-نحوهاجراياینبخشبهطوردقيق
بياننشدهاست.بهعنوانمثالفاصله
منطقيبينبلوكهايساختمانيباید
کاماًلتعریفشوند.درصورتارائه
بر مستقيمي تأثيرات ضوابط دقيق
کيفيتبصريمسكنوبهطورکل

برمنظرروستاخواهدداشت.

كاربري  حوزه  در  مقررات  و  ضوابط 
مسكوني

مقررات تفكيك اراضي
این در تفكيكي قطعه مساحت حداقل -

حوزه200مترمربعميباشد.
-عرضهيچیکازقطعاتتفكيكينباید
از۱/۳طولکمترواز۱/2آنبيشترباشد.
متر 7 تفكيكي قطعات عرض حداقل -

است.
شامل بزرگ قطعات تفكيک چنانجه -
ضروري گردد، خدماتي کاربريهاي
عمومي تسهيالت سطوح کليه است
منظورشدهدرطرحهاديدرقطعهزمين

مربوطهمنعكسگردد.
مقررات بزرگ، قطعات تفكيک در -

گذربنديطرحهاديالزماالجرااست.
-قطعاتتفكيكيبهصورتمتنوععرضه
ادغامقطعات تا شدهوسعيشدهاست

حتيالمقدوررعایتگردد.

تأثير شده ارائه ضوابط که آنجا از -
و بافت دانهبندي بر مستقيمي
ساختمانهاي تناسبات همچنين
طور به روستا منظر بر دارد جدید

مستقيمتأثيرگذاراست.
-درنتيجهاینضوابط،عرضیاطول
قطعاتساختمانيکمترازحدمعيني
نخواهدبودوسطوحدرمعرضدید

تناسباتویژهايپيداميکنند.
نماي در نميتواند مقررات این -
روستاهایكسانعملشود،لذابراي
هرنوعروستابایدبهویژگياقليمي
ویژهاي توجه روستا آن بستر و
مبذولداشت.درصورتاجرايآن
منظر مشكالت روستاها تمامي در
ناهمگون صورت به قطعًا روستاها

بروزخواهدکرد.
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تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
مقررات احداث ساختمان

-حداکثرسطحزیربنايمجاوردرطبقههمكف
60درصدازمساحتکلقطعهميباشد.

باال به زیربنا مترمربع از۱۵0 پارکينگ تأمين -
یک تأمين ساختمان واحد هر براي و الزامي

واحدپارکينگالزماست.
-پارکينگميتوانددرپيلوتتأمينشود.

-پيلوتفقطبهصورتانبار،تأسيسات،گلخانه
گردد واقع استفاده مورد ميتواند پارکينگ و
ودرهرصورتحداکثرارتفاعآن2/20متر

است.
-کليهاتاقهاالزامًابایدداراينورکافيوامكان
تهویهطبيعيباشدودرصورتيکهنوراتاقها
ازحياطخلوتتأمينشود،پيشبينيحداقل
الزامي پاسيو یا و خلوت حياط مترمربع ۱0

است.
حياط از آشپزخانه نورگيري که صورتي در -
این مساحت گيرد، انجام پاسيو یا و خلوت

نورگيرحداقلباید6مترمربعباشد.
-حماموتوالتميتوانندبدونارتباطمستقيم
بافضايباز،تنهاتوسطهواکشتهویهگردد.

-ایجادبالكنفقطدرحدجنوبيساختمان)به
سمتحياط(مجاورو۱/2مساحتآنجزء

زیربنامحسوبميگردد.
-رعایتپخيدرتقاطعدرمعبرالزاميوميزان
آن۱/۱0مجموععرضدومعبرمجاورخواهد

بود.
-اگرساختماندرمحلتقاطعدومعبراحداث
گردد،رعایتپخيتنهابرايطبقهاولالزاميو
طبقاتباالميتوانندبدونپخياحداثشوند.

-دراینضوابطبهسطحوجهت
بنادرهرپالك اشغال ومحل

توجهشدهاست.
بر مؤثر موارد از بالكن ایجاد -

منظرروستاميباشد.
-رعایتپخيباعثتغييرمالیم
تقاطعها ميشود. دید زاوه
بودن استراتژیک خاطر به
پتانسيلهاي از موقعيتشان

طراحيمحسوبميشوند

تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
ضوابط و مقررات در حوزه كاربري بهداشتي 

درماني
مقررات تفكيك اراضي

-کليهفضاهاوسطوحبهداشتيودرمانيتنها
مطابقبرنامهطرحهاديميتوانندتفكيکو

اجراگردند.
نزدیكي در باید بهداشت مرکز مكان -

خيابانهاياصليقرارگيرد.
مقرراتاحداثساختمان

-حداکثرسطحزیربنايمجازدرطبقههمكف
معادل60درصدکلقطعهزمينميباشد.

-حداکثرسطحکلزیربنادرطبقاتمعادل60
درصدمساحتکلزمينوحداکثردریک

طبقهخواهدبود.
از اعم آنها ارتفاع و طبقات تعداد -
زیرزمينهايطبقاتباالترازسطحزمينبر
ساختمان، عملكرد و استفاده مورد حسب
منطبقبرمقرراتوضوابطبهداشت،درمان

وآموزشپزشكيميباشد.
باید ساختمان ایمني و حفاظت نظر از -
ارتباطي شبكههاي حریم از متر ۵ حداقل
مجاورزمينوگذرگاههافاصلهداشتهباشد.

مكانيابي مورد در ضوابط این -
توجه با است، بهداشتي مراکز
از نقاطي در مراکز این اینكه به
کاماًل که ميگيرند شكل روستا
درمعرضدیدهستند،معماريو

نمايآنهابسيارمهماست.
و بهداشتي ساختمانهاي در -
مصالح از باید معموالً درماني
ویژهاي،بهخصوصدرفضاهاي
حتمًا اما کرد. استفاده داخلي
در مصالح این که ندارد لزومي
نمايخارجيبنانيزتظاهریابند.
زمينه این در شده ارائه ضوابط
روستا منظر شكلگيري در که
بهداشتوحفظ درعينرعایت
سالمتيکاماًلمؤثراستمسكوت

ماندهاند.

ضوابط و مقررات در حوزه كاربري اراضي 
زراعي و باغات

بهمنظورحفظکاربرياراضيزراعيوباغهاو
تداومبهرهبرداريازآنها،تغييرکاربرياراضي
قانوني محدوده از خارج در باغها و زراعي
ضروري موارد در جز شهركها، و شهرها

ممنوعميباشد.

و ساخت عدم قوانين رعایت -
سازدرمحدودهاراضيزراعيو
باغاتبهحفظویژگيهايبصري

محيطکمکميکند.
-درمواقعضروريکهنيازبهتغيير
کابريهااست،بایدنحوهساختو
سازازنظرکالبديوکيفيتيمورد

توجهقرارگيرد.
-تجربهسایرکشورهايتوسعهیافته
حاکيازآناستکهدرصورت
نيازبهتفكيکویاساختوساز
سبز، فضاي داراي درعرصههاي
ویژهاي توجه درختان حفظ به
ميشودومعماريومحوطهسازي
تابعحفظفضايسبزبایدباشد.
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تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
ضوابط و مقررات در حوزه كاربري اداري
دولتي و اداري واحدهاي هرگونه احداث
استقرار محل و بانکها دهياريها، شامل
شوراياسالميوسایرواحدهايدولتيکه
نهادهاي یا ادارات سوي از آنها طرحهاي
مقررات طبق ميشود، تهيه مربوطه مردمي
براساس و تعيينشده فضاهاي در تفكيک

مواردزیرمجازميباشد:
مقررات تفكيك اراضي

با اداري کاربري جهت اراضي تفكيک -
توجهبهظرفيتموردنيازسازمانمربوطه

امكانپذیراست.
جوار در باید اداري ساختمانهاي -
محورهاياصليروستامستقرشوندواز
طریقشبكهاصليمستقيمًاقابلدسترسي

باشند.
مقررات احداث ساختمان

طبقه در مجاز زیربناي سطح حداکثر -
همكف60درصدوفضايبازحداقل40

درصدسطحکلقطعهميباشد.
شيب از ساختمان مجاز ارتفاع حداکثر -

متوسطمعبرمجاور،۵متراست.

اداري کاربري به مربوط ضوابط -
بناها این معماري شيوه درمورد
محيط با آنها کالبدي هماهنگي و

روستااشارهاينكردهاند.
اداري ساختمان قرارگيري با -
نوع این تأثير اصلي معابر بر در
در و معابر منظر بر ساختمانها
نتيجهبرمنظرروستاتشدیدميشود.
لحاظ به ساختمان حجم و ارتفاع -
روستا منظر بر کاماًل بصري

تأثيرگذاراست.
-درزمينهتفاوتساختمانهاياداري
اداري  ساختمانهاي با روستا در
ميتوان مكانیابي نظر از شهر در
روستا براي که هادي طرحهاي به
پيشنهادميشوندتوجهبيشتريکرد.

ضوابط و مقررات مربوط به غسال خانه و 
گورستان

غسال خانه
-براساسآیيننامهغسالخانهوگورستان
باید غسالخانه ،)۱۳۱9 سال )مصوب
تناسب به و محلي مقتضيات به بنا
نيازمنديهایشداراياتاقهايکافيباشد.

گورستان
-گورستانبایدمحصوربهدیوارویانردهي
آهنيباشدوخيابانبنديودرختکاريو

گلکاريداشتهباشد.
براي متعدد اتاقهایي باید گورستان در -

ارائهخدماتمناسبوجودداشتهباشد.

-محصوریتگورستانوتجهيزآنبه
فضايسبزبهطورمستقيمبرمنظر

کالنروستاتأثيرگذاراست.
-درموردغسالخانههاضوابطيکهبه
تأثيرکالبديوبصرينمايخارجي
گرفته نظر در کند، اشاره ساختمان

نشدهاست.
-بهمحلاستقرارگورستاندرروستا،
مستقيم طور به باد جهت و شيب

اشارهنشدهاست.

تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
كاربري  حوزه  در  مقررات  و  ضوابط 

تجاري
سطوح کليه در تجاري واحدهاي
وسایط دسترسي از باید سلسلهمراتبي
نقليهوشبكهعابرپيادهبرخوردارباشند.
و سيال صورت به تجاري واحدهاي
فرعي و اصلي معابر شبكه مجاورت در

ميتوانداحداثگردد.
مقررات تفكيك اراضي

20 تفكيكي قطعات مساحت حداکثر -
مترمربعاست.

مقررات احداث ساختمان
-حداکثرسطحزیربنايمجاورساختمان
کل درصدسطح طبقههمكف90 در

قطعهميباشد.
تجاري واحدهاي ارتفاع حداکثر -
دیگر در و متر 4/۵ همكف طبقه در

طبقات۳متراست.
-حداکثرارتفاعمجازساختمانازشيب

متوسطمعبر۵مترميباشد.
-حداکثرعمقواحدهايتجاري۵مترو

حداثلعرضآن4متراست.
تجاري، بناي مترمربع ۵0 هر ازاي به -
تأمينیکواحدپارکينگالزامياست.
ازسطح طبقههمكف که درصورتي -
شيب با رامپ باشد، باالتر زمين
حداکثر۵درصدبراياستفادهمعلولين

ضرورياست.
معابر مسير در که تجاري واحدهاي -
از قسمتي و گيرند مي قرار تعریضي
بایدهرچه ميشود تخریب آنها بدنه
را آن باقيمانده قسمتهاي سریعتر

بازسازيومرمتکنند.
-برايپوششمغازههاازکرکرهآهنيبه
صورتهماهنگاستفادهشودونماي
روستا مجموعه نماي با باید مغازهها

هماهنگباشد.

-درمقرراتتفكيکاراضيبهمكانیابي
واحدهايتجارياشارهاينشدهاست.
این پتانسيل از ميتوان که حالي در
نقاط شدن سرزنده براي کاربريها

مختلفروستااستفادهکرد.
بدنههاي مرمت جزئيات مورد در -
مصالح از استفاده به ميتوان تجاري
ميتوان روستا کلي منظر با متناسب

اشارهکرد.
بدنههاي بازسازي ضوابط این در -
تخریبشدهوهماهنگينمايمغازهها

بهمسئلهمنظرروستاتوجهدارد.
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تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
ضوابط و مقررات در حوزه كاربري صنعتي
-ایجادهرگونهکارگاهوتأسيساتصنعتي
آلودگي موجب روستا محدوده در که
عمومي آسایش سلب و محيطزیست
خارج فضاهاي تنها و نبوده مجاز شود،
قابل کاربري این براي کالبدي بافت از

استفادهميباشند.
مقررات تفكيك اراضي

درحوزه تفكيكي قطعه مساحت -حداقل
۵00 انبارداري و صنعتي واحدهاي

مترمربعميباشد.
درحوزه تفكيكي قطعه مساحت -حداقل
۳000 کارگاهي صنایع و مزاحم اصناف
صنفي واحد هر احداث جهت مترمربع

ميباشد.
مقررات احداث ساختمان

۵۵ سبز و باز فضاي مساحت حداقل -
حداقل همچنين قطعه، هر کل درصد
درصد 20 نيز بارانداز و پارکينگ فضاي

کلقطعهميباشد.
-حداکثرسطحزیربنادرطبقات2۵درصد

ازسطحکلزميناست.

-مقرراتمربوطبهایجادکاربريهاي
روستا حریم محدوده با صنعتي
کاربريهاي فاصله ميیابد. ارتباط
قرارگيري جهت روستا، از صنعتي
از صنایع این نوع حتي و آنها
ضوابط در باید که است مواردي
مربوطهبهآنهااشارهشودوتدوین
منظر بر ضوابط این از کدام هر

روستاتأثيرگذاراست.

تأسيسات  به  مربوط  مقررات  و  ضوابط 
زيربنايي

حوزه در دیگر کاربري هرگونه احداث -
اراضيتأسيساتزیربنایيبهغيرازموارد

مذکورمجازنميباشد.
-احداثدفاتراداريدرهریکازکاربريها

مجازاست.
تأسيسات از یک هر حفاظتي حریمهاي -
منظور تأسيسات همان اراضي جزء

ميشود.
احداث زیربنایي، تأسيسات حریم در -

فضايسبزبالمانعاست.
هر ازاي به پارکينگ واحد یک احداث -
زیربنایي تأسيسات زمين مترمربع ۱00

ضرورياست.

-اندازه،شكل،تناسبوجنسمصالح
تأسيسات این در استفاده مورد
متفاوتازسایرابنيهروستا معموالً
ایجاد بصري ناهماهنگي و است
ميکندکهاینضوابطبهاینمسئله

نميپردازد.
در تأسيسات قرارگيري محل -
بناهاي مجاور در موارد از بسياري
بصري ویژگيهاي داراي که مهم
خاصاست،قرارميگيردوتأثيرات
بصريمثبتآنهاراازميانميبرد،
اینمقرراتبهاینمهمنميپردازد.

تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
كاربري  حوزه  در  مقررات  و  ضوابط 

مذهبي و فرهنگي
جهت ساماندهي آیيننامه براساس -
بنياد کشور، مساجد عمران و بهسازي
مسكنانقالباسالميموظفاستدر
مناسب زمين روستاها، هادي طرحهاي
نمازخانه یا مسجد احداث براي را

پيشبينينماید.
فرهنگي، و مذهبي کاربري زمينه در -

ضوابطزیرالزماالجرااست:
-مراکزمذهبيبا6مترعقبنشينيازهر
گذرقابلاحداثخواهدبود.اینفضابه
صورتفضايبازاستفادهخواهدشدو
احداثهرگونهبنادرآنمجازنميباشد.
باید فرهنگي فضاهاي مكانیابي -
در یا و محله مرکز در حتيالمقدور

مجاورتآنباشد.

معبر از عقبنشيني متر 6 رعایت -
تأثير روستاها مساجد استقرار جهت
بصريوعملكرديخواهدداشت.اما
دربسياريازروستاهاشرایطکالبدي
)نور اقليمي نظيرشرایط نيز دیگري
وسایه(شرایطتوپوگرافي)شيبهاي
محيطي پتانسيلهاي و طبيعي( تند
دیگريوجوددارندکهدرمقرراتو

ضوابطنادیدهگرفتهميشوند.
مساجد ورودي پيشخوان ایجاد -
بسيارمهماستوليشرایطاستقرار

واقليمنيزبایددرنظرگرفتهشود.

طبقه بندي راه ها و دسترسي
الزم مسائل رعایت منظور به -
باندها مناسب تفكيک و زیبایيشناسي
جداکننده عامل حرکت جهت دو در
)رفيوژ(بهعرضدومترتوصيهميشود.

طبقهبندي مقررات و ضوابط در -
کيفيات به عمدتًا دسترسي و راهها
فنيراههاتوجهشدهاست،وليتنها
مورديکهدرآنبهمسئلهمنظرتوجه
در رفيوژ ایجاد مسئله است، شده

وسطبعضيازمعابراست.
نگهداري که است ذکر به الزم -
دالیل به معابر وسط رفيوژهاي
اقليمي،وجوددامدرروستاونحوه

معيشت،مشكلاست.
خاص مسائل به مقررات این در -
وسایل نگهداري مانند روستاها
دام، عبور پارکينگ، کشاورزي،
همخواني که راهها فضایي کيفيات
بانحوهزندگيجمعيمردمروستاها

دارد،اشارهنشدهاست.
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تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات
حريم هاي قانوني روستا و ضوابط

حريم ها 
هيأتهاي مرکزي ستاد مصوبه مطابق -
واگذاريواحياءاراضي،حریمروستا
از )اعم موات زمين مقدار از عبارت
که است روستا اطراف غيره( و مرتع
صرفًابهمصالحومنابعآنوابستهاست
مورد طبيعي نيازهاي رفع جهت و
نحوي به ميگيرد، قرار اهالي استفاده
منعشود،عمدتًا آن از استفاده اگر که

روستائياندچارمشكلميگردند.
طرح روستا، حریم تشخيص مرجع -
هيأت یا و مصوب روستایي هادي

واگذاريزميناست.
عمومي امالك حكم در روستا حریم -
تملک قابل احياء با و است روستا
در اولویت حق تنها اهالي و نميشود

بهرهبرداريازآنرادارند.
و ساختمان پروانه صدور که مناطقي -
اعمالنظارتدرآنهاالزامياستبه

شرحزیرميباشد:
مناطقمجاورشهرهايبزرگیاحد الفـ
فاصلشهرهاينزدیکبههمکهامكان
توسعهواتصالآنهابهیکدیگروجود
داردوهمچنيناراضيمجاورونزدیک

بهراههايمواصالتيکشور.

در ميشود مشاهده که همانگونه -
ابنيه،تأسيسات حریمروستااحداث
وکارخانجاتعمدتًابرعهدهنهادها
وسازمانهایيفراترازسطحمدیریت
روستاهااستوعمدتًادراینسطح
فرآیند در نيستند. الزم نفوذ داراي
تصميمگيريبرايدخالتدرساخت
مسئله به روستا حریم در ساز و
از و روستا طرف به حومه از دید
حومه طبيعي مناظر سمت به روستا
آنتوجهينميشود.بهعنواننمونه
برق، قوي فشار کابلهاي و دکلها
انبارهايبزرگوسایر کارخانجات،
تأسيساتيکهمنظرزمينرابهلحاظ
بصريآلودهميکنندجایگاهيدراین
تصميماتندارد،لذاالزماستکهبه

اینمهمپرداختهشود.

راهها طول در که حساسي مناطق ـ ب
یا حفاظتي نوار منتهياليه از بعد
مورد است ممكن راه قانوني حریم
ساختوسازقرارگيرندوبهتشخيص
کميسيونمادة۱۳اینآئيننامهاحداث
در مجاور ساختمانهاي از بعضي
نظارت پروانه صدور مشمول آنها

ساختمانيميگردد.

روستا کنار در صنایع -قرارگيری
راهعبوري مواقعيکه در )خرقان(
تمهيدات ميکند عبور روستا از
زندگي با برخورد براي مشخصي
زندگي که عواملي و روستا جمعي
در ميکنند تهدید را روستا جمعي

نظرگرفتهنشدهاست.

تأثيرضوابطبرمنظرروستا ضوابطومقررات
نبایدبدونتوجهبهکيفيتبصريبدنهها

وفضاهايداخلروستااجراشود.
اين مقررات به سيماي روستا توجه 

ندارند.
-تأسيساتمربوطبهشبكهبرقروستاي
که ميداني مطالعات اساس بر خرقان
درسال۱۳67درروستاهايبيارجمند
شاهرود شهرستان از مياني بخش در
صورتگرفت،مشاهدهشدکهواحد
واگذاري شرط سازندگي جهاد برق
مسكوني واحدهاي به برق امتياز
تخریب به منوط را روستاها این در
بنا اما بود، نموده روستا در ساباطها
واحد زمان، آن مسئولين اظهارات به
برقجهادسازندگيبهلحاظفنيمجاز
ساباطها زیر از برق خطوط عبور به
مشاور این که مطالعاتي بر بنا نبود.
است، داده انجام پژوهش این جهت
متأسفانهاینتصميمکاماًلسليقهايو

فاقدمعيارهايفنيبودهاست.
از یكي که گردید سبب تصميم این
از ایران کویري مطرح روستاهاي
خود بصري کالبدي ویژگي مهمترین
کامل طور به ميباشد ساباط داشتن که

محرومشود.

تأسيساتمربوطبهشبكهبرقروستايخرقان

بنابهمقتضياتمحلبه جـمناطقيکه
کميسيون تصویب و استاندار پيشنهاد
انواع از بعضي یا تمام ۱۳ ماده
دریافت مشمول آنها در ساختمانها

پروانهميگردد.
حريم راه هاي روستايي

-حریمکليهراههايروستایي)درجه۱،
۳،2(عبارتاستازاراضيبينحد
نهایيبدنهتافاصله۵/۱2مترازمحور
مجموع که طوري به طرف هر در
عرضبدنهراهوحریمطرفينآن2۵

مترشود.
از اجباراً روستایي راه که مواردي در -
آن حریم نماید، عبور روستا داخل
بينحد واقع اراضي از است عبارت
از متر 7/۵ فاصله تا راه بدنه نهایي
که بهطوري درهرطرف، راه محور
مجموععرضبدنهوحریمطرفينآن

۱۵مترشود.
حريم خطوط انتقال نيروي برق

انتقال خطوط روستایي نواحي در -
برقرساني برطبقضوابطشبكه برق
انتقال خطوط حریم ميشود. احداث
بهطورکاملرعایت باید برق نيروي

شود.
شرب  آب  تأمين  مقررات  و  ضوابط 

بهداشتي
آب تأمين براي مقررات و ضوابط -
وزارت معيارهاي و روستاها شرب

جهادسازندگيبهشرحزیراست:
20 زیر آباديهاي شرب آب تأمين -۱
برداشت شير صورت به خانوار،
عموميبدونانجاملولهکشيوتوسط
بهسازيچشمههاویااحداثچاه،با

شيریاتلمبهدستي.
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نقاط ضعفنقاط قوت
بافتهاي مجاورت به کردن توجه -

جدیدوقدیمدرکناریكدیگر
حفاظتاززمينهايکشاورزي -

منابع و رودخانهها حرایم از حفاظت -
طبيعي

توجهبهمسئلهاشراف،فاصلهبينابنيه -
وارتفاعپنجره

ضوابط در بافت دانهبندي به توجه -
تفكيک

توجهبهسطح،جهتومحلاشغالبنا -
درهرپالك

به عمومي ساختمانهاي گونه توجه -
اقليممناطق

و زراعي اراضي کاربري ضوابط در -
باغاتتوجهخاصبهزمينهايزراعي

وباغاتشدهاست.
درضوابطکاريمذهبيوفرهنگيبه -
ایجادیکفضايبازدرمقابلمساجدو
مراکزفرهنگيتوجهویژهمبذولشده
استکهبرمنظرروستاتأثيراتمهمي

دارد.
توجهویژهبهارزشهايحریمروستابه -
عنوانحمایتگربخشهاياقتصاديو

حياتيروستا
بافتهاي مجاورت به کردن توجه -

جدیدوقدیمدرکناریكدیگر
حفاظتاززمينهايکشاورزي -

دقيقضوابط تدوین نشدن عملياتي -
و ابنيه بين فاصله اشراف، مسئله

ارتفاعپنجره
عدمتوجهبهارتباطميانمعماريو -
تدوین و بندي دانه و روستا منظر

ضوابطتفكيک

سطح،جهتومحلاشغالبناکهبه -
طوردقيقدراینمقرراتآمدهاست
بدونتوجهبهمعماريغالبروستا
وتبعاتآندرمنظرروستاميباشد.
گونههايساختمانهايعموميکهاز -
شده ارائه ذیربط دستگاههاي طرف
تمامي خاص شرایط با لزومًا است
انجام طبقهبندي اساس )بر روستا
گرفته(متناسبنيستودربسياري
ازمواقعبهعنوانوصلهايناهمگون
بهلحاظشكلواندازهونوعمصالح

محسوبمیشود.


نقاط ضعف و قوت ضوابط در ارتباط با منظر روستايی

قرارگيریصنایعدرکنارروستا)خرقان(

تأثيرضوابطبرمنظرروستاضوابطومقررات

2ـروستاهايبين20تا۵0خانوار؛تأمين
آبشرببرايآنهابهصورتاحداث
شبكهبهصورتشيربرداشتعمومي
صورتي به روستا، مختلف نقاط در
با تدریجًا روستا در ساکن اهالي که

فرهنگاستفادهازآبآشناشوند.
۳ـروستاهایيکهجمعيتآندارايبيش
از۵0خانوارهستند؛تأمينآبشرب
تا آبرساني شبكة احداث با آنها

داخلمنازلميباشد.
حریماستقرارصنایع

-طبقهبنديصنایعوضوابطحاکمبرآنها
حفاظت مقررات و قوانين اساس بر

محيطزیستتدوینشدهاست.
-ميزاننزدیكيودوريآنهابهروستابر

اساسميزانآالیندگيآنهااست.

تحولي آبرساني شبكههاي تأسيس -
اساسيدرالگويرفتاريمردمروستا
احداث از قبل است. نموده ایجاد را
برداشت نحوه آبرساني شبكههاي
آب،شستشووآبخوریدامبهنحوي
بودکهدرعادات،رفتارهاوتعامالت
اجتماعيتأثيرداشت.بدیهياستاین
تحوالترفتاريوتعامالتاجتماعي
مكانهاي بر آب، توزیع از منبعث

روستانيزتأثيرگذاربودهاست.
-قرارگيريصنایعدرحریمروستافقطبه
ميزانآالیندگيآبوهواوصداتوجه
توجه بصري آالیندگي به ولي دارد
در و روستا در صنایع استقرار ندارد.
حریمآنتأثيرزیاديبرمنظرزمينو
منظرروستادارد.چنينتحولينيازبه
باید تدوینضوابطمشخصيداردکه

بهآنپرداختهشود.
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نقاطضعفنقاطقوت
عدمتوجهبهتعاملميانضوابطفني -
در منظرروستا و کيفياتفضایي و

ضوابطحریمانتقالنيرويبرق
تغيير نحوه به کافي توجه عدم -
بر روستا در مردم رفتاري الگوهاي
مكانهاي مسئله و آبرساني اثر
الگوي تأثير تحت که خاصي

آبرسانيدرگذشتهبودهاست.
در استقرارصنایع درضوابطحریم -
و چشماندازها به روستاها اطراف

منظرروستاتوجهنشدهاست.

نقاط ضعفنقاط قوت

هماهنگي به تجاري ضوابط در -
همچنين و تجاري واحدهاي نماي
بر که معابري بدنههاي بازسازي به
توسط ميشوند تخریب تعریض، اثر
شده ویژه توجه تجاري واحدهاي

است.
مقياس به صنعتي ضوابط توجه عدم -
و روستا به نسبت آنها تناسبات و
و زمين منظر بر آنها تأثير چگونگی

منظرروستا.

درضوابطومقرراتطبقهبنديراهها -
نشده توجه روستا سيماي مسئله به
به رفيوژها احداث بر فقط است،
و شده توجه زیباسازي عامل عنوان
اینمسئلهنيزبراساسنحوةمعيشت
وشرایطروستالزومًاقابلاجرانبوده
وازهمهمهمترقابلنگهدارينيست.
درضوابطحریمروستاهاعدمتوجهبه -
ویژگيهايطبيعيحریمروستاوتأثير
مهمآنبرسيمايروستاکاماًلًمشهود

است
مدیریتي ردههاي نظر و حضور عدم -
و ابنيه احداث مورد در روستا

تأسيساتدرحریمروستا
به توجه راههاعدم درضوابطحریم -
تعامالت فضاهاي و فضایي کيفيات
از عبوري معابر کناره در اجتماعي
روستا.حفظحریمراهبسياريازاین
کيفياترادرقلبروستاتهدیدميکند

توضيح:دراینجدولفقطازدیدگاهتوجهیاعدمتوجهبهمنظرروستاییضوابطعام
ارزیابیشدهاست.بدیهیاستتأثيراتمثبتومنفیآنبرکيفيتبصریمنظرروستایی

برحسبموردبایدارزیابیشود.

همانگونهکهدرمقدمهاینبخشآوردهشد،ضوابطبررسيشدهمالك
عملکلروستاهايکشوراست.بدیهياستباتوجهبهتنوعاقليمي،بستر
قوانينوضوابط باید فرهنگي اقتصاديو ـ اجتماعي استقراروشرایط
وابستهبهشرایطروستاهاتدوینشود.ضوابطيکهدرموردبرخيروستاها
ارائهشده باارزشميباشند بافتهاي داراي که بهخصوصروستاهایي
بهعناصرمنظرروستابهطوردقيقتريپرداختهاست.در است،معموالً
ادامهبررسيضوابطاجرایيدرروستاها،درابتدابهبررسيچندضابطه
تدوینشدهدرطرحهايهاديپرداختهشدهوسپسبهضوابطتدوین

شدهبرايدوروستاکهدارایبافتباارزشاست،پرداختهشدهاست.

3-4-3- ضوابط و مقررات طرح هاي هادي روستايي
دخالتهاي وسيعترین و مؤثرترین از روستایي هادي طرحهاي
سازمانهاونهادهایدولتیوعمومیدرروستاهايایراناست.اینطرحها
عالوهبرطرحمعابروتعيينکاربريهابهتدوینضوابطبرايروستاها
ميپردازد.باتوجهبهوسعتنفوذطرحهايهاديدرروستاهاالزماست
مطرح نمونه شود. پرداخته طرحها این ضوابط از نمونهای بررسي به
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میزان تاثیر ضوابط روستای حکیم آباد بر منظر روستا

شدهدراینپژوهشروستايحكيمآباددرشهرستانساوهميباشد.اینروستا
بهعنوانیکنمونهانتخابشدهاست.ازنظرنویسنده،انتخابیکروستابرای
بررسیضوابطکافیاست،بهدليلآنکهاکثرضوابطتهيهشدهبرایطرحهای
هادیروستاییباتوجهبههمينبخشهاتهيهشدهاست،ولیلزوماًدارای
ساختارواحدنمیباشند.ازميانضوابطتدوینشدهبرایروستاهایالسجزد
عالء،بيارجمند،فرومددراستانسمنان،روستایاشتبيندراستانآذربایجان
شرقی،خوسفدرخراسانجنوبی،برنطيندراستانهرمزگانوقلعهنودراستان
سيستانوبلوچستان،روستایحكيمآباددرساوهبرایاینبررسیانتخابشد.

  
• ضوابط و مقررات طرح هادي روستاي حكيم آباد	

اینروستادربخشزرندشهرستانساوهواقعشدهاست.ومرکزدهستانيبه
هميننامميباشدکهشامل۵۵روستاوآبادياست.جمعيتاینروستاطبق
آخرینآماربرداشتشده۱۳8۳برابر۱8۳0نفربودهوفعاليتهاياقتصادياین
روستامبتنيبرکشاورزي،دامداريوباغدارياست.ضوابطارائهشدهدرطرح

هاديحكيمآبادوميزانتأثيرآنهابرمنظراینروستابهشرحزیراست

تعموميمربوطبهواحدهايمسكوني
ضوابطومقررا

ضوابطارائهشدهبارویكردبهمنظر
روستايحكيمآباد

ميزانتأثيراینضوابطبرمنظر
روستايحكيمآباد

۱20 تا ۱00 بين مسكوني تراکم -
درصدکلمساحتزمينباتوجهبه

تراکمرایج
چوب از ترجيحًا پنجرهها و درب -
استفاده منطقه( فراواني )درصورت
توجه با اینصورت غير در گردد،
یا و آهن از اقتصادي امكانات به

آلومينيوماستفادهشود.
-محلنگهداريدامبایدکاماًلجدااز
محلسكونتطراحيوساختهشود.
امتيازاتي تا ميشود پيشنهاد تبصره:
سنتي مصالح از استفادهکنندگان جهت

باشيوهمناسبدرنظرگرفتهشود.

-درصورتيکهبراياستفادهکنندگان
وجود امتيازاتي سنتي مصالح از
این از استفاده امكان باشد داشته
تأثير و ميیابد افزایش مصالح
خواهد روستا منظر بر مثبتي
از دسته این اجراي اما داشت.
قاطعيت به نياز معموالً ضوابط
امكانات آوردن فراهم و بيشتر
تشویقيبيشترامكانپذیراست.

ساقليم
ضوابطواحدهايمسكونيبراسا

ضوابطارائهشدهبارویكردبهمنظر
روستايحكيمآباد

ميزانتأثيراینضوابطبرمنظر
روستايحكيمآباد

در  خورشيدي  انرژي  از  بهره گيري 
گرمايش ساختمان

-انتخابشيبهايروبهجنوببراي
تابش جهت در ساختمان استقرار
مواقع در انرژيخورشيدي حداکثر

سرما
جهت در پالن کشيدن و گسترش -

محورشرقيغربي
عمودي پنجرههاي از استفاده -
و پنجرهها با جنوبي نماهاي در
آفتاب به رو سقفي نورگيرهاي
از جلوگيري )براي زمستاني
باید پنجرهها این حرارت اتالف

پيشبينيهايالزمبهعملآید(.
خشن بافت و تيره رنگ پيشبيني -

برايسطوحخارجي
خارجي فضاهاي با ایوان پيشبيني
برابر در ومحافظتشده آفتابگير
باد،براياستفادهازمواقعيکههواي
مناسب مسكوني واحد از خارج

است.

و خورشيد انرژي به توجه -
سمت به مناسب جهتگيري
تأثيرگذار روستا منظرکل بر آن
وجود به خاصي کالبد است،

ميآورد.
ساختمانهایي پالن کشيدگي -
شكل را خصوص به فرم با
عمودي پنجرههاي با که ميدهد
ونورگيرهايسقفيمنظرویژهاي

بهروستاخواهدداد.
-رنگوحجمبيرونزدهایوانتأثير

مستقيمبرمنظرخواهدداشت.

تابش  برابر  در  ساختمان  محافظت 
آفتاب

به رو شيبهاي انتخاب از اجتناب -
شرقیاغرببراياحداثساختمان
تابش جهت در ساختمان استقرار -
مواقع در خورشيدي انرژي حداقل

گرما
-استفادهازدرختانخزانداربهمنظور
و ساختمان روي بر سایه ایجاد

خنکسازيدرمواقعگرما

-درختانخزاندارمناظرمتفاوتيرا
درفصولمختلفدرروستاایجاد

ميکنند.
عنصر یک سرپوشيده ایوان -
تناسبات بر تأثيرگذار کالبدي

بصريوریتمهاينمااست.
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ازمقایسهضوابطومقرراتطرحهايهاديمتعددازجملهطرحهادي
روستايحكيمآباد،ميتوانبهچندنكتهکلياشارهنمود:

-ضوابطومقرراتتنظيمشدهازیکساختارواحدتبعيتنميکند.
-ضوابطومقرراتتنظيمشدهعمدتًاازشرایطروستاتبعيتنميکند.

-ضوابطومقرراتحاکمبرساختمانهايعموميمربوطبهضوابط
ومقرراتاستانياستکهلزومًابهشرایطاقليميمحلاستقرارویا

شرایطاجتماعي-فرهنگيواقتصاديروستاتوجهویژهندارد.
ودرپایانمیتوانبااطمنياناعالمنمودکهشرحخدماتطرحهای
هادیروستاییاصوالًبهپدیده" منظرروستا" توجهنداردوممكناست
مشاورینبرحسبتجربهبهاجزايآندرتدوینضوابطتوجهداشتهباشند.

3-4-4- ضوابط و مقررات بافت هاي با ارزش روستايي
درمبحثمنظرروستالزومتوجهاساسيبهبافتهايباارزشوتوجهبه
ضوابطيکهازنظرکارشناسانبرمنظرروستاتأثيرگذاراست،امريانكارناپذیر
ميباشد.دراینپژوهشضوابطومقرراتمربوطبهمنظرروستایيوبافتهاي
باارزشروستایيدردوبخشنوسازيوبهسازيارائهشدهاست.)اینگزارش
بهعنواننمونهبهضوابطمربوطبهروستاهایقالتوکندلوساشارهميکند.(

• ضوابط و مقررات بافت با ارزش روستاي قالت	
ضوابطومقرراتپيشنهاديارائهشدهدر»طرحبهسازيبافتباارزش
باارزش بافت در بازسازی و بهسازی و نوسازی براي قالت« روستاي

روستابهصورتمجزاتهيهوتنظيمشدهاست.

- نوسازي
ابنيهدردفترچه بهمنظورتدوینضوابطنوسازیتعریفیازنوسازی
بناهایی یا بنا تشخيص از پس است. شده ارائه قالت روستای ضوابط
آنها مكان و کرده پاكسازی را آنها تخریبشدنی، و فرسوده عنوان به
بهصورتزمينیبراینوسازیکاملآمادهمیشود)توسلی،محمود۱۳79(.
و نوسازي اوليه تعریف اساس بر بافتضوابط دو این به توجه با

بهسازيوبازسازيتعریفشدهاست.

ساقليم
ضوابطواحدهايمسكونيبراسا

ضوابطارائهشدهبارویكردبهمنظر
روستايحكيمآباد

ميزانتأثيراینضوابطبرمنظر
روستايحكيمآباد

دیوارهاي از بيشتر هرچه استفاده -
ساختماني مجموعههاي در مشترك

وایجادبافتيفشرده
ایوان بام، جلوآمدگي از استفاده -
سرپوشيدهبرايایجادسایهکاملبر
شيشهاي، پنجرههاي خارجي سطح

بازشوهاودیوارهايروبهآفتاب

كاهش اتالف حرارت ساختمان
خارجي حاشيههاي پوشاندن -
هميشه وگياهان بوتهها با ساختمان

سبز
متراکم و فشرده پالنهاي پيشبيني -
استفاده ساختماني، مجموعههاي در
هرچهبيشترازدیوارهايمشتركو
ایجادبافتيبههمپيوستهومتراکم

بزرگ پنجرهاي پيشبيني از اجتناب -
بهخصوصدرنماهايشمالي

سبز هميشه گياهان و بوتهها -
وجود به مطلوبي بصري جلوه

ميآورند.
-فشردگيوتراکمقطعات)پالنها(
تأثير تحت را کلي بافت نماي

قرارميدهد.

حرارت  اتالف  در  باد  تأثير  كاهش 
ساختمان

فوقاني قسمت انتخاب از اجتناب -
بهترین ساختمانسازي، براي تپهها

محلقسمتفوقانيشيباست.
بامهايشيبدارواستقرار -پيشبيني

شيبتندتردرجهتباد
بادشكنهايمختلفمثل از استفاده -

دیوار،حصارو...
اصلي ورودي کامل محافظت -
حصار، درخت، از استفاده با

محوطهسازيو....

صورتي در شيبدار سقفهاي -
کهدرهمهساختمانهااجراشود
خواهد روستا به ویژهاي هویت
بخشيد.وليدرروستاهایيکهدر
مسطح سقفهاي داراي گذشته
ـ اقليمي توجيهات و بودهاند
نميباشد، پاسخگو اقتصادي
یک ایجاد در هویتي توجيهي

منظرجدیدندارد.
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ضوابطنوسازيدربافتباارزشروستايقالت

ثبنا
تاحدا

ضوابطومقررا

-ساختوسازمسكونيوویالدرخارجازمحدودهپيشنهاديممنوعاست.
از خارج در ذیربط سازمانهاي مقررات طبق غيرمسكوني ساز و ساخت -

محدودهپيشنهاديبالمانعاست.

نحوهاستقراربناوتراکمساختماني

-حداکثرسطحاشغالدرمخروبههايقابلنوسازي80درصدمساحتقطعه
مليکميباشد.

قابل قطعات در ساختمانها )حداکثر ارتفاع و نماها هماهنگي به توجه -
نوسازي2طبقهدرهماهنگيباابنيههمجوارميباشد.(

-توجهبهمحصوریتفضاازطریقهماهنگيدرارتفاع)تعدادطبقاتوارتفاع
نمايساختمانازساختمانهايهمجوارخودتبعيتکند.(

-بناهايواقعدربرمعبراصليبافتبایددوطبقهباشند.درسایرنقاطبافت
بنابهدرخواستمالکیکیادوطبقهمجازاست.

مصالح

-هماهنگيدررنگوجنسمصالحنما)مصالحيکهکاربردآنهادرنماسازي
بافتباارزشالزامياست،سنگهايمعادنمعدنيـگچمحليـچوبـ

ساروج(
نماي نميباشد؛ مجاز باارزش بافت نماسازي در آنها کاربرد که مصالحي -
آلومينيومي، و آهني پروفيلهاي پالك، سنگ سانتي، سه آجر سيماني،
ورقهايگالوانيزهوپالستيكي،شيشههايرنگيورفلكس،کاشيوسراميک

نماسازي

-نمايساختمانهايمخروبهبایدهمگونباساختمانهايسالممجاورباشدو
ازسبکوسياقآنهادرطرحنمااستفادهشود.

توجهبهسبکمعماري:صفحهنمابایدباچهارلبهپایيني،کفمعبر،لبههاي
جانبيولبهآسمانانتظامیافتهومنظمختمشوندوهيچنوعشكلهايمنحني

رابهخودنگيرد)کادرنما(
-توجهبهوروديبنا:درطراحينما،وروديساختمانبایدمؤثرترینعنصر

درطراحيکلياتنماباشد.
-توجهبهختمساختمانباال:درانتهايباالیيصفحهنمابایدحاشيهبيرونزده
بهعمق60سانتيمترساخته نهایيحداکثر ازچوبوخاشاكوپوشش

شود.
-توجهبهاقليموسبکمعماري:سطوحبازشوروينمابایدحداکثر۱۵درصد

سطحکلنمارادربرگيرد.

ضوابطنوسازيدربافتباارزشروستايقالت

نماسازي

پوششنماهابامصالحمتناسببابافتروستايماسوله

-توجهبهریتموقرینهسازي:کليهبازشوهااعمازدروپنجرهدرمقياسخرد
بایددارايتقسيماتقرینهومنظمباشد.

۱0 × 20 از نما سطح در شده تعبيه پنجرههاي اندازه تناسبات: به توجه -
سانتيمترتجاوزنكند.

-تأکيدبرورودي:مدخلوروديساختمانبامالتاندودشود.
-جنسدربوپنجره:جنسکليهدرهاوپنجرههاازچوبباشد.

-توجهبههماهنگيرنگها:رنگدروپنجرههابایدهماهنگبابدنهباشد.
-نظمدراطالعرساني:نصبتابلودربااليدربمغازهبالمانعاست.

-نظمدراطالعرساني:استفادهازنوشتهرويشيشهمغازهبالمانعاست.
بالكنوکنسول

-ایجادکنسولروينمايساختماندرطبقاتبااليکفمعبرمجازميباشد.
-مقدارپيشآمدگيازسطحنمابيشازیکمترنباشد.
-مقدارسطحپيشآمدگيحداکثربهطول۳مترباشد.
-ارتفاعپایينترینکنسولازکفمعبر4مترباشد.

ت
تأسيسا

-ناودانحتياالمكانازبامتارويکفمعبرامتدادیابد.
-مصالحتأسيسات:نصبناودانازنوعلولهPVCممنوعاستوازنوعورق

گالوانيزهمجازاست.
-توجهبهپنهاننمودنتأسيساتدرنما:نصبلولهبخاريبرروينماممنوع

استوبایدبهصورتپنهانرويدیواربهباممنتهيشود.

استحكامبنا

-استفادهازآیيننامههايفنيمجازدرصورتيکهبرروينماوفرممعماري
تأثيرمنفينگذاردوکاماًلپنهانباشدبالمانعاست.
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ضوابطنوسازيدربافتباارزشروستايقالت
معابر

چونمعابرروستامحلترددپيادهوسوارهميباشدلذانبایددرمسيرازپله -
استفادهشود.

تند شيبهاي با ترکيب در مالیم طوالني شيبهاي از امكان صورت در -
استفادهشود.

بهعلتسردسيربودنمنطقهاستفادهازسنگهايتيرهدرمنطقهمفيدتراست. -
-پلهبایدقابلرؤیتباشدودرمعبرایجادمزاحمتنكند.

تابلو راهنما
مصالحتابلوازچوبباشد. -

شكلوخطنوشتاريآنبامحيطپيرامونهمخوانباشد. -
تابلوبایددرداخلزاویهدیدو۱0درجهباالترو۱0درجهپائينترازتراز -

دیدنصبشود.
ارتفاعزیرتابلوتاسطحمعبراز2مترکمترنباشد. -

روشنايي معبر
نوعوترتيبنصبچراغها،المپمورداستفاده،ارتفاعنصبوفاصلهنصب -
پایههايمتوالي،سيمکشيوسایرتجهيزاتمربوطهباهمكاريیککارشناس

برقتعيينوسپسطراحيشود.
تجهيزات

بهگونهايصورتگيردکههيچگونه باید معبر طراحيونصبتجهيزات -
خطراحتماليراهنگامترددایجادکندوبرخوردراایجادننماید.)مثل:پایه

چراغبرق،پایهتابلويهدایت،تابلويبرق،سطلزبالهو…(

تناسب تابلو با محيط در روستای ماسوله

درتدویناینضوابطدرچندجابهبناهایمجاوراشارهشدهاست.از
مهمتریناصولطراحیشهریتوجهبهساختماناول)ساختمانیکهقبل
ازساختماندردستاحداثوجوددارد(است.بهعالوهدراینضوابط
در اینضابطه است. اشارهشده نيز ارتفاع رعایتحداکثر در اجبار به

هماهنگیمنظرازنزدیکروستاتأثيرقطعیوعميقدارد.

- بهسازي و بازسازي
ميطلبد. را خاصي توجه روستا مختلف بخشهاي منظر ساماندهي
هرگونهسهلانگاريميتوانداثراتزیانبارومخربيرابهنمايساختمانها
وبخشهايدیگرروستاکهازنظربصريقابلتوجهاستتحميلنماید.
ضوابطومقرراتبهسازيحریممنظرعموميبافتوحریمکيفيابنيهو
معابرروستايقالتدراینجابهعنواننمونهدرجدولصفحهبعدآورده

شدهاست.
منظورازحریمکيفيایجادشرایطمناسبومتعادلبرايادامهحيات
مطالعات اساس بر است. عناصر موزون ترکيب در ابنيه کمي و کيفي
صورتگرفتهدرموردمجموعهايباارزشچنيناستنباطميشودکهاز
ویژگيعمدهمعماريبافتهايتاریخي،ارتباطپيوستهعناصرودانهها
است،تاحديکهحتيگاهدانهايازعناصرمجموعهنقشپشتبندرا
بهارزشزنجيرهاي نيزبسته بناها از ایفاميکند.ارزشواقعيهرکدام
مجموعهاست.درواقععناصراصليبزرگوکوچکدرکناریكدیگر

ترکيبيمتعاليوباارزشراایجادميکنند.
طبقمطالعاتبهعملآمدهدرموردابنيهوبافتهايارزشمند،چنين
و منظر لحاظ از تاریخي هاي بافت و ابنيه کليه که ميشود استنباط
چشماندازبافضاهايمعماري،محيطاطرافومناظرطبيعيازقبيلکوهها،
درهها،رودخانهها،جنگلهاو… نوعيارتباطسنجيدهدارندوحفظاین
ارزشهايارتباطي،محيطي،وانسانيبهارتقاءبصريروستاکمکميکند.
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ضوابطبهسازيوبازسازيدربافتباارزشروستايقالت

حریممنظرعمومي

-احياءباغاتموجودوجلوگيريازساختوسازدرآنها
-ایجاددیوارسنگيسيلبنددرحریمرودخانهجهتبستررودوهمچنيندر

امانماندنبافتهايباارزش.
-ممانعتازاحداثابنيهمرتفعکهباعثاختاللدرهماهنگيمحيطميشوند

ودیدوچشماندازموجودراتحتالشعاعقرارميدهند.

-ممانعتازافزایشتراکمموجود
-ممانعتازبهکاربردنمصالحناموزونوناهمگوندرکنارابنيهوبافتبا

ارزشموجود
-جلوگيريازتخریبابينهسرزندهموجودجهتتعریضمعابر

-تعریضمعابردرصورتيکهبسترآندربافتموجودباشد،بالمانعاست.

حریمکيفيابنيهومعابر

-جلوگيريازتخریبابنيهوابستهبهابنيهارزشمندوتاریخيمثلساباطها،
پشتبندهاو...کهدرحفظتعادلوجلوگيريازرانشآنهامؤثرند.

-جلوگيريازعریانسازيبناازملحقاتموزونتاریخيودانههايترکيبي
اطرافآن

-رفعالحاقاتنابجاوناموزونبامنظرروستا
-جمعآوريکليهبارانگيرهايفلزيلبهباموبااليبازشوها

PVCجمعآوريکليهناودانهاي-
-جمعآوريکليهبازشوهايفلزي

نوع این که مناطقي در بامهايشيرواني ادامهساختوساز از -جلوگيري
ساختوسازهاباشرایطاقليميومحيطيانطباقندارد.
-جمعآوريکليهورقهايفلزيالحاقشدهبهعناصربنا

-جمعآوريتيغههايآجريوبلوکيوبازگرداندنبهالگوياصلي
-جمعآوريکرکرهمغازههاوهمچنينجمعآوريکابلهاازروينما

ضوابطنوسازيدربافتباارزشروستايقالت

مصالح

-استفادهازمصالحبوميدرامربازسازيوبهسازيضرورياست.
-مصالحيکهکاربردآنهادرمرمتنمايبافتباارزشالزامياست:سيمان

سفيد،گچمحلي،چوبوساروج

استحكامبخشي

-ميتوانازسازههاياستحكامبخشجدیداستفادهکرد.درصورتيکهسازه
استحكامبخشتوسطمصالحبوميپوشيدهشود،بهطوريکههيچتظاهري

ازعنصرسازهايجدیددربنامشاهدهنشود.
-سازهکليهبالكنهابایدازتيرچوبيباشد.

سپيدار، گردو، چوب نظير بومي مصالح کارگيري به با بامها کليه تعمير -
حصير،خاشاكوسنگورق)شيست(.

-بازسازيتویزههايمعابروپشتبندهايفرسودهبامصالحسنگي.

نما

)رویكرد گيرد انجام موجود الگوهاي براساس دقيقًا باید ابنيه نماسازي -
زمينهگرایي(

-رفعرطوبتازکليهسطوحواجزاينما
-بررسيبندسنگهاوبازسازيبندکشيها

-جایگزینکردنبازشوهايچوبيبهجايبازشوهايفلزي
)مثل شود استفاده مناسب بومي مصالح با سایبانهایي و بارانگير از باید -

چوب،خاشاك،کاهگل(.
-شكلدرهاوپنجرههابایدطبقالگوهايموجودمنظمومتقارنباشند.

فرفورژه از که باشد فلزي ميتواند صورتي در ایوان و بالكن دستانداز -
استفادهوشد.

-حفاظپشتپنجرهبایدازنوعفرفورژهیاگرهبنديچوبيباشد.
-درصورتنصبتابلو،جنسوطرحورنگتابلونبایدباوحدتسطحکل

ناهماهنگباشدوایجاداغتشاشنماید.
ميخها گل از استفاده مثاًل قدیمي، بازشوهاي و درها الگوهاي از استفاده -

برايتزئين.
-بازسازيهايآجريوبلوکيکهبهبنايسنتيالحاقشدهبایدتوسطمصالح

سنگيهماهنگبانماپوشيدهشود.

ت
تأسيسا

-تأسيساتازناودانگالوانيزهباشكلهاياستاندارددرهمهبناها.
-درصورتيکههيچراهيجزحرکتلولهبخاريروينمانيست،بایدلوله

توسطمصالحغالبنما،استتارشود.
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معبر
ضوابطبهسازيوبازسازيدربافتباارزشروستايقالت

بازسازيکفمعبرطبقضوابطنوسازيانجامشود. -
دریچههايبازدیدبایدازنوعفلزيساختهشودوباابعادهمعرضدهانه -

جويبهفواصل۵مترازیکدیگرنصبشوند.
بومي مصالح رعایتجنس با نوسازي باضوابط مطابق روشنایي تأمين -

انجامشود.
کابلهايتلفنوبرقوعلمکگازدرمعابرساماندهيشوند. -

• ضوابط و مقررات بافت با ارزش روستاي كندلوس	
باارزش بافت با روستاهای منظر با مواجهه نحوه بررسی جهت
نمونهدیگرینيزبررسیشدهاست.ایننمونهروستایکندلوسدر۵2
ازطرح استخراجشده میباشد.ضوابط چالوس کيلومتریجنوبشهر
زیر شرح به دارد، ارتباط روستا منظر مسئله به که کندلوس روستای

میباشد)مهندسمشاورشارمند،۱۳82(:۱

ضوابط نوسازي در بافت با ارزش روستای كندلوس

۱-مهندسينمشاورشارمند،طرحبهسازيبافتباارزشروستايکندلوس،بنيادمسكن
انقالباسالمياستانمازندران،۱۳82

ثبنا
تاحدا

ضوابطومقررا

ضوابطنوسازيدربافتباارزشروستايکندلوس
درنماسازيوبدنههايمحصورکنندهجنبههايفضایيمدنظربودهوآنچه -
بدنههايمحصورکننده بهجوانببصريوشكل اهميت تأکيدميگردد

است.
آجرسفال، نظير بومي معماري و اقليم با غيرهمگون ازمصالح استفاده -
سنگمرمریاگرانيتویاتراورتندرنمايبيرونيساختمانهادرداخل
به )توجه است ممنوع شده تعيين محدودههاي و باارزش بافتهاي

زمينهگرائي(.
دردرونمحدودةروستاحتياالمكانسعيشودنما،هماهنگبانماهاي -

سنتيموجودباشد.
طبقه یا چيني کرسي نماي پوشش براي روستا محدودههاي کليه در -
همكفتوصيهميشودازسنگالشهیابادبرکههمگونبامعماريبومي

محلاست،استفادهشود.
استفادهازرنگهايتندومتضادبارنگعموميروستامجازنمیباشد. -

ضوابطنوسازيدربافتباارزشروستايکندلوس

ثبنا
تاحدا

ضوابطومقررا

-درمحدودههايخارجازبافتباارزشتوصيهميشودپروفيلوچارچوب
دروپنجرههاونردهازجنسچوببودهودرصورتاستفادهازمصالح
دیگر،رنگوپوششآنهماهنگبامعماريروستاباشد.بدیهياستکه
استفادهازچوبدرپروفيلوچارچوبدروپنجرهونردههادرونبافت

باارزشالزامياست.

شآمدگي
ضوابطبالكنوپي

-حداکثرطولتراسهرطبقهبهميزان60درصدعرضپالكباشد.
-نصبهرگونهالحاقاتدردرونویامجاورتپيشآمدگيساختمانکهدر

دیدومنظرعموميقراردارد،ممنوعاست.

توجهبهفضاهايبازوعناصرتشكيلدهندهآنها

-جهتکاشتگياهاندرفضاهايبازپيشبينيشدهدرطرحوهمچنينسایر
فضاهايسبز،ضرورياستکهازگونههايبوميمحلاستفادهشود.
-هرگونهتخریبمسيرنهرهاوتغييرمسيرآنهادرروستاممنوعاست.

-پرچينها،حصارودیوارهايجداکنندهبایدازچوبومصالحسنتينظيرسنگهاي
الشهشكستهباشد.استفادهازفلزویاتوريهايمرغيومانندآنممنوعاست.

ارتفاعپرچين،حصارودیوارهايجداکنندهدر بهميانگين اینضوابط -در
سطحروستاتوجهشدهاست.

-عناصرموجوددرفضاهايبازنظيرپلكان،سكون،حوضچهشستشو،تنور،
انبارچوبو...درونمحدودهروستابایدکاماًلحفظونگهداريشود.

بایدطبقطرح بازعمومي درفضاهاي دفعآبهايسطحي و -کفسازي
پيشنهاديبودهواستفادهازمصالحمغایرباطرحهايپيشنهادينظيرآسفالت،

سنگمرمرویاموزائيکوکاشيدرآنهاممنوعاست.

معابروگذرها

-حضوروتوقفخودروبایددرمكانهايمشخصپيشبينيشدهدرطرح
پيشنهاديکهدارايکاربريپارکينگميباشد،صورتگيردوتوقفخودرو

دردرونبافتباارزشیهکليممنوعاست.
-کفسازيوهدایتآبهايسطحيدرمعابرروستابامصالحمحليومتناسب

باروشهايبوميوشيبمحلومطابقطرحهايپيشنهاديانجامشود.
-دیوارهايمجاورمعابراصليبایدبامصالحمتناسبباحالوهوايسنتيو

بوميروستانماسازيشود.
-پوششوکفسازيمعابربایدهماهنگبابافتروستاباشدوالزاماًبهوسيله

مصالحبوميمنطقهنظيرکفسازيمعابردرونبافتباارزشانجامگيرد.
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تاصيل
تمؤثربرمنظرروستادربناهاوتوجهبهالحاقا

توتغييرا
ت،تعميرا

تالحاقا
ضوابطومقررا

ضوابطنوسازيدربافتباارزشروستايکندلوس

-الحاقاتموجوددربناهامثلسكوينشستن،پلكان،تنورو...کهبخشياز
ویژگيهايتاریخيبناهاميباشنددرهنگامبازسازينبایدحذفشوند.
-توجهبهطبيعتوالحاقات:هرگونهساختبناهايالحاقيکهموجباز
مجاز درفضايعموميشود معماري عنصر یا رفتنیکدرخت ميان

نميباشد.
-توجهبهالحاقاتجدیدکهجزءمعماريسنتينميباشد:عناصرالحاقي
مانندآنتنتلویزیون،علمکگازو...کهدرآیندهبهبناهااضافهخواهند
شدبایدتاحدامكانبرنماهايجانبيالحاقشدهومنظرونمايبافت

روستایيرامخدوشنكنند.
-الحاقاتخارجيبنامانندنردهها،کرکرهها،جاکفشيوجاگلدانبایداز

مصالحبوميوترجيحًاازجنسچوبباشد.

باتوجهبهمواردذکرشده،میتواننتيجهگرفت:
-درطرحروستايکندلوسبهطراحيوبهسازيوبازسازيفضاهاي

بازروستاتوجهشدهاست.
-جهتهرگونهالحاقاتوتعميراتابنيهبهمسئلهمنظرروستاتوجهشدهاست.
-دربررسيضوابطومقرراتتدوینشدهبراينمونهمورديروستاها)قالت
وکندلوس(بهمسئلهمهممنظرزمين،چشماندازهاونحوهدخالتدرآن
توجهينشدهاست.بررسيمنظرزمين،ارزیابيآنودرپایانتصميمگيري
درموردنحوهمواجههباآندرمقابلتوسعه،امربسيارمهمياستکهبر

منظرروستاتأثيرقطعيدارد.

تمعماريومنظر
ضوابطومقررا

ضوابطنوسازيدربافتباارزشروستايکندلوس

توجه به ساختمان
از یاخارج باارزشو بافت بناهادردرونمحدودة بازسازي -درهنگام
بافتباارزش)بهطورکليدرروستا(بایدنمايبيرونيدقيقًامنطبقبر

معماريبنايتخریبشدهباشد،وازهمانمصالحاستفادهشود.
در که پلكان،حوضچةشستشو نظيرسكو، بيروني تقسيمات و عناصر -
از خارج و بوده موجود عمومي یا و مسكوني بناهاي نماهاي جدارة
با هماهنگ بهصورت باید هستند، روستا بومي معماري استانداردهاي

معماريروستاوبااستفادهازمصالحبوميبازسازيشوند.
و جداره در خالي فضاي نمودن مسدود یا و تصرف و دخل هرگونه -
محدودة درون بسته فضاي به آنها افزودن و بالكنها مانند بنا نماهاي

روستاممنوعاست.
توجه به رنگ

-استفادهازرنگهايمتفاوتبارنگهايبوميمحلدربناهاودرتمام
مجاز شده ذکر شرایط با نظارتي محدودة جز به روستا محدودههاي
نيست.استفادهازرنگهايتأکيدکننده)نظيرقرمز،زرد،آبيو..(براي
عناصرالحاقيماننددروپنجره،نردهبالكنو...درونمحدودةروستا
ممنوعودردرونمحدودةنظارتيتنهاباموافقتبنيادمسكنآناستان

امكانپذیرخواهدبود.
توجه به فاصله ابنيه از يكديگر

-درهيچحالتينبایدبناهابههمچسبيدهباشند.رعایتحداقلفاصله90
سانتيمترمياندوبنادرمحدودةخارجازبافتباارزشو۱/۵متردرون

محدودةنظارتي۱بایدرعایتشود.
بناها)درتماممحدودههاي الحاقات بالكنهاوسایر پلهها، بيرونزدگي -
روستا(نبایدازحدخاصيبيشترباشد)۱/20مترنسبتبهجدارهاصلي

بنا(

تعناصرالحاقي
تأثيرمثب

دروپنجرههايحياط،پرچينهاومحوطههايبازروبهمعابرروستاو -
نردههايبالكنهاکهامكانرؤیتازبيرونرادارد،درونمحدودةبافت
باارزشبایدازجنسچوبباشد.توصيهميشودجنسایندروپنجرهها
درخارجازمحدودةبافتباارزشنيزازجنسچوبباشدودرصورت
استفادهنكردنازچوببارنگوروکشمتناسبباویژگيروستا)نظير

حفاظهايچوبي(پوشاندهشود.
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کهبههمهجنبههايکالبديروستاتوجهکندارائهنشدهاست.بهعنوان
مثالمباحثيچوناقليم،گونهشناسيمعماري،شيوههايساخت،مصالح
خاصو...دراینروستاهابهصورتيویژهبررسينشدهاستوضوابط
میتوان بخش این در ندارد. بر در را روستاها خاص ویژگيهاي آنها

نتيجهگيرینمود.
جمعبندی:

الف:مهمترینویژگیضوابطروستاهایبابافتباارزشتوجهویژهبه
منظرعمومیروستااست.بهعالوهاینضوابطبهجزئياتطراحی
و داشته توجه روستا منظر شكلگيری در ابنيه همگونی و بناها
روندتكاملینسبتبهضوابطفراگيروضوابططرحهایهادیرا

میتوانمشاهدهنمود.
ب:اینضوابطهنوزبهمنظرزميناطرافروستااصاًلتوجهندارد.

ج:اینضوابطبهسازمانبصریروستاتوجهندارد.عناصراینسازمان
نزدیک، و دور مناظر بصری، کریدورهای بناهایشاخص، چون
بدیهی بصری. مهم لبههای و گرهها دید، معرض در جدارههای
طراحی چارچوب غالب باید روستا بصری سازمان که است

روستایطرحجامعسهبعدیروستاارائهشود.
است. نشده ویژه توجه تحققپذیری به ضوابط این ارائه در د:
وجود ضوابط این اجرای مسير در که تقابلهایی و مقاومتها

داردازدوجنسمتفاوتاست:
فرهنگسازی	• از اینضوابط پذیرش برای باید که اجتماعی: بعد

استفادهنمودهکهفرایندیکاماًلزمانبرمیباشد.بهعالوهازضوابط
تنبيهیوتشویقینيزبایدبهرهبرد.

بعداقتصادی:اجرایبسياریازمواردمطرحشدهدراینضوابط	•
دارایبارمالیاستکهبهنوعیاجرایآنتوسطاهالیرامشكل

میکند.لذاازنظراقتصادینيزبایدتمهيداتیاندیشيدهشود.

3-4-5- نمونه ای از ضوابط و مقررات بافت های باارزش روستايی 
در خارج از ايران

درميانکشورهاییکهمنظرروستاهاتوسطتدوینضوابطومقررات
کشور که آنجا از است. شاخصتر انگلستان کشور کردهاند، ساماندهی

باارزش بافتهاي براي که مقرراتي و ضوابط بررسي و مطالعه از
طرحهاي نسبت به که نمود استنتاج ميتوان است شده تهيه روستایي
هادي طرحهاي و دارد( منطقهای کاماًلً نقش )که روستایي ساماندهي
برايروستارادارد،ضوابطبسياردقيقتريجهت برنامهریزي کهنقش
اینضوابط تدوین در است. نظرگرفتهشده در منظرروستا ساماندهي
)ضوابطبافتهايباارزشروستایي(بهحساسيتهايزمينهگرائي۱توجه

ویژهايشدهاست.نكاتمهماینضوابطعبارتانداز:
الف.همگونيارتفاعبدنهمعابر

ب.جلوگيريازآشفتگيخطآسمان
ج.تعریفشدنبدنهمعابرشهرازطریقتعيينحداقلارتفاعبدنه

د.همگونيوهماهنگيطبيعتومحيطمصنوعازطریقبهکارگيري
مصالحمحليورنگهایمناسب

ه.توجهبهنمايساختمانبهعنوانیکتابلوکهدارايکادريمشخص
وتناسباتيخاصميباشد.

و.توجهبهجزئياتبناشاملدربوپنجرهوتابلوها،کنسول،تأسيسات
)ناودان،لولهبخاري(و...

ز.نحوهاتصالبناومعبر)وروديساختمان،راهپلهها(
ح.توجهبهعالئموتابلوها)اطالعرساني(

ط.مبلمانعموميدرسطحروستا
ی.درضوابطبهسازيوبازسازيبهمواردزیرتوجهشدهاست:

بهعواملوعناصرکالبديمؤثربرمنظرروستاتوجهشدهاست.	•
حذفعناصريکهناهمگونیبصريایجادميکنند،پيشنهادشدهاست.	•
نوعمصالحدرامربازسازيونوسازيمشخصشدهاست.	•
جهتاستحكامبخشيبنابهاصالتبناازنظربصریتوجهشدهاست.	•
زمينهگرائيدربازسازيونوسازينماهاباحساسيتدنبالشدهاست.	•

درمقایسهباضوابطتهيهشدهبرایبافتهایباارزشروستایی،طرحهای
هادیروستاییدارایضوابطبسيارعامتروکليتربودهوضوابطخاصي

اماشامل بوده، متصل روستا بهمحدودة که است اینمحدودهشاملبخشهایي - ۱
ساختوسازهایياستکهبيشترآنهابهصورتتکبنادرميانباغیامراتعحاشيهايقرار

داردوالگويانمتفاوتازالگويبوميروستااست.
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بریتانيا)انگلستان(بهتوسعهروستاییتوجهویژهایازدیدگاهحفاظتاز
منظرطبيعیبسترروستاومنظرمصنوعروستاهادارد،بررسیاینضوابط
میتواندبهعنوانیکتجربهمطرحباشد.بدیهیاستکهبررسیضوابط
ومقرراتطراحیدراینروستاهایانگليسیبهمنظورالگوبرداریعينی
ازآنبرایمحيطروستاییایراننيست،بلكههدفازاینبررسیآشنایی
باجزئياتتدوینضوابطدراینروستاهاومقایسهآنباتدوینضوابط
درایراناست.دراینبخشضوابطومقرراتیکمحيطروستایيدر
انگلستانبررسيمیشود.اینبررسیماراقادرمیسازدتاميزانتوجهبه
منظرروستادریککشوردیگرباضوابطموجوددرایرانرامقایسهکرد.
ضوابطبررسيشدهدراینبخشازپژوهشبهشهرستاناسكس،دورشيل

وایرویندرانگلستاناختصاصدارد.

• ضوابط و مقررات طراحي نواحي روستايي در شهرستان اسكس 	
انگلستان

مقررات و ضوابط جدید، توسعههاي هدایت هدف با انگلستان در
طراحيدرجهتاحترامگذاشتنومتناسببودنبامنظرسنتيشهرستان
اسكستدوینشدهاست.اینراهنمانخستينباردرسال۱97۳تدوینشد
ودرسال۱997رویكردجدیديبرايتنظيمراهنمايطراحياسكسبه
کاررفتهاست.درمقدماتراهنماياسكسبهلزومبهرهگيريازمهندسين
تأکيدميشود و اشارهشده اسكس کالبديجدید معماردرشكلگيري
ازاصول ازتجاربمهندسانمعمار بااستفاده کهالزماستکارفرمایان

راهنماياینمصوبهبهجهتطراحيوساختاستفادهنماید.
الزمبهتوضيحاستکهبهرهگيريازهرگونهضوابطساختمانيکهبا
هدفایجادمنظرروستایيزمينهگراميباشد،بدونحساسيتهايبصري
امكانناپذیراست.اینحساسيتهايبصريدرميانمعمارانوشهرسازان

بنابهاقتضايحرفهايبيشتردیدهميشود.
بدون و ناهمگون توسعه مقابل در عكسالعملي راهنما این تدوین
توجهبهزمينهنواحيمسكونيبودهاست.هدفاصلياینراهنماتشویق
توسعههايجدیدکالبديبراياحترامگذاشتنوهماهنگيباشخصيت
کالبديناحيهاسكساست.دراینارتباطسهالگويکالبدي)الگويقبل
ازقرنهيجدهم،الگويقرن۱8و۱9والگويقرنبيستم(شناسایيشده

کهدرتدوینمعيارهاموردتوجهقرارگرفتهاست.
دراینراهنمااصولطراحيمنظرشهريوروستایيوطراحيسایت
کنترلطراحيدرمراکزسكونتيکوچک براي درجهتتدویناصولي
)اعمازشهرهايکوچکوروستاها(وفضاهايسبزحومهشهريتدوین
شدهاست.الزمبهتوضيحاستضوابطتدوینشدهبرایمنظرروستایی
نوع این اساس بر و داشته توجه آن تراکم و توسعه مقياس به اسكس
طبقهبندیبهتدوینضوابطپرداختهاست.محورهاومفاهيمموردبررسي

درراهنماياسكسشاملمواردزیرميباشد:
-حجمتودهومقياس

-دسترسيها
-ادراكوخوانایي

-سرزندگيواختالطعملكرد
-پایداري:انرژيوبهداشتمحيطوآفتاب

-سيمايزمين،منظرآرایيزمين
-تداومزمين

-منظرشهريوروستایی
-ایمني:حریمشخصيواشراف

-پایداري:کيفيتمحيطي

- ضوابط سايت هاي بزرگ تر از يك هكتار
یک از بيش که زميني هر طراحي جهت اسكس مقررات اساس بر

هكتاروسعتداشتهباشد،ویژگيهايزیربایدارزیابيشود:
با آن کالبدي ارتباط و زمين کالبدي و بصري ویژگيهاي ارزیابي  -

ویژگيهايروستاومنظرزميناطراف
-ارزیابيدیدهابهداخلوخارجازسایتوارزیابينشانههادرپهنههاي

اطراف
-الگويحرکتيموجودوتأثيرتوسعهبراینالگوها

-نقطهاتصالبهسایت
-ارزیابيساختمانهايموجوددرسایتواطرافآن
-شيبها،بادشكنهاومكانهایيکهسایهگيرهستند

-ارزیابيدرختان،پراکندگيوارتفاعآنهاوپاسخبهاینسوالکهآیا



171 تأثيرات برنامه ريزی منظر روستاها

ایندرختانبایدحفظشوندیاخير؟
-زیستگاهحياتوحشوارزیابيآنبهلحاظحفاظتي

ویژگيهايباالچندجنبهراپوششميدهند؛ارزیابيبصريتأثيرات
توسعهبرمنظرزميناطرافروستاها،نحوهتردد،توجهبهابنيهموجودو

ویژگيهايطبيعي.
در کهساختوسازها است مطرح اینسؤال باال معيارهاي بر عالوه
داخلروستاچهتأثيريبرشكلدهيبهفضاهايموجوددارد.بهعنوان
ابنيهجدید یا و راممكنميسازد بدنهها تداوم آیاساختوسازها مثال
بایدبهنشانهها بناهايپيشنهادي درخلقفضايمحصورکمکميکند.
این دادهوهرگونهساختوسازجدیدی اهميت مهمروستایي مناظر و

نشانههاومناظرراازمنظرعمومیروستاحذفننماید.
درضوابطتوسعهاراضيبزرگترازیکهكتار،فقطموارديکهجهت
هماهنگيطرحبامحيطروستایياسكسدرنظرگرفتهشدهاست،مورد

بررسيقرارميگيردکهشاملمورادزیراست:
الف.ساختارمنظرزمين:ساختوسازدرمحيطروستایيبایدبراساس
ساختارمنظرزمينانجامپذیرد.آبوگياهوشكلزمينبایدبه
عنوانشكلدهندهساختوسازهادرنظرگرفتهشود.ساختارمنظر
باشد. تأثيرگذار باز فضاهاي ساختار بر کامل طور به باید زمين

ب.خوانایي:
محور:هرنوعساختوسازدرروستابایدبرمحوراصليآنتوجهداشته	•

باشدوتاحدممكنساختمانهايعموميدرکناراینمحورهاساختهشود.
گرهها:درروستاهاگرههايعملكرديوجودداردکهمعموالًُباتمرکز	•

ساختمانهاوارتفاعساختمانهاهماهنگشدهاند.توسعههايجدید
چنينتمرکزعملكرديومنظرمصنوعرابایددرنظرداشتهباشند.

داراي	• روستا محله یا ناحيه هر محالت: و نواحي ویژگيهاي
ویژگيخاصيميباشد.درطراحيتوسعههايجدیداینویژگيها

بایددرنظرگرفتهشود.
لبهها:لبههاممكناستمرزروستاوطبيعتباشدیالبهیکمعبر	•

اصلي،لبهیکفضايبازویالبهجداکنندهدومحلهباویژگيهاي
کالبديمتفاوت.باهرکدامازاینلبههابایدبهنحومتفاوتيمواجهشد.

از	• منظور ميباشد. نيز دانهبندي از متأثر روستا منظر دانهبندي:

دانهبندياندازهوتناسباتمحالت،بلوكهاوقطعاتميباشد.در
راهنماياسكسبهلحاظدانهبنديبهموارديچوناندازه،تناسبات
وجهتقطعاتتوجهشدهاست.بهعالوهبهنوعساختمان،نحوه
نيزتوجه بهخيابان قرارگيرينسبت قرارگيريدرقطعهونحوه

شدهاست.
نشانهها:نشانهعناصريخاصباویژگيهائيمتفاوتازسایرعناصر	•

ميباشدکهبهراحتيقابلتشخيصاست.ایننشانههادرهرشرایطيدر
روستابایدحفظشود.

ويژگي انواع محالت ساختار منظر زمين

لبه يك فضاي عمومي

محصوريت فضا توسط ساختمان جديد؛ تداوم بدنه توسط ساختمان جديد
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منظرروستاازطرفخارجروستا:اینمنظربایدواضحوروشنباشد.
اینمنظرتوسطاقداماتزیرميتواندحفظشود:

داشتنلبهمشخصوروشن	•
وروديمشخصوواضح	•
خطآسمانومنظرسقفکهازعناصرزیرشكلگرفتهاست:	•

	.الگویيازشكلهايسقفکهتوسطتکبناهاشكلگرفتهاست
	مكانوبرخوردخاصباسقفساختمانهايکليديروستاکهدر

جهتیابينيزمؤثراست.
	در ميتوانند بلند و تنومند درختان حتي و بلند ساختمانهاي

شكلدهيبهخطآسمانروستاکمککنند.

- ضوابط شكل گيري و خلق فضاي شهري - روستايي در تراكم هاي 
باالتر از 20 واحد مسكوني در هكتار

دراینردهراهنمايطراحياسكسمواردزیرراپيشنهاددادهاست:
-رعایتمقياسعابرپياده:ازنظراینضوابطایجادمكانهايمطلوب
فقطازطریقایجادمحيطهایيبامقياسپيادهامكانپذیراستوچنين
مقياسيازطریقمحصورکردنفضاتوسطساختمانهاانجامميپذیرد
شكل مطلوب مكان نشود محصور مطلوبي نحو به فضا چنانچه و
نميگيرد.ازنظرتدوینکنندگاناینضوابط،فضایيدارايمقياسعابر
پيادهاستکهازنظربصريداراينسبتارتفاعبهعرضخاصبوده
وتعادلميانفضايپویاوایستابرقرارباشدوطولحوزهدیدآننيز
محدودباشد.ازآنجاکهسرعتپيادهبهاندازهکافيآهستهاست،لذا
فرصتدیدنمنظرروستافراهممیشودودرمقياسپيادهبهجزئيات
زیاديميتوانتوجهنمود.باتوجهبهاینامربایدعناصربصريکافي
وجالبتوجهدرمسيرعابرینپيادهقرارداد.الزمبهتوضيحاست
کهتنوععناصرنبایدسببآشفتگيشود.دراینمقياسبهمواردزیر

بایدتوجهنمود:
فضاهايایستاوپویا	•
عدمتكرارزیادفرموشكلهايمشابه	•
پرهيزازحوزهدیدبسيارعميقوطوالني۱	•

 1- Contextualism

عقب نشيني ساختمان جديد از حد مالكيت جهت حفظ ديد به نشانه

لبه يك خيابان

روستا،  لبه  روستا،  ورودي  كه  بنوعي  است  شفاف  دور  از  روستا  منظر،  اين  در 
ساختمان های مهم و بعضي از ويژگي هاي آن چون توده اي از درختان در آن به طور 

شفاف از دور قابل مشاهده است.
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استفادهازتزئيناتمناسبکهتنوعبصريراتأمينکند.	•

سادگي زياد                                   

تنوع بصری

تنوعدرنمايساختمانها،تنوعاستقرارساختماننسبتبهمعبر،	•
زبريبدنهساختمان،تنوعمطلوبمصالح

توجهبهتنوعپنجرههاودرهايورودي	•

عناصرکشفشدنيچونپنجرههايبرجسته،دودکشها،خطآسمان	•
-نسبتارتفاعساختمانبهعرضفضاها:جهتتعریففضاومحصور
کردنآنرعایتنسبتارتفاعبهعرضفضادرضوابططراحيدر

ناحيهاسكسبسيارجديتلقيشدهاست.
پویا فضاهاي عرض است بهتر ضوابط این نظر از پویا: فضاهاي  -
)کوچههاوخيابانها(باارتفاعساختمانهاياحاطهکنندهآنهابرابرویا
ارتفاعآنکميکمترازعرضباشد.درموقعيکهنميتواناینامررا
رعایتنمودميتوانباتنوعدرارتفاعساختمانهايمختلفدرطول

یکمعبربهاینهدفنزدیکشد.

در  ساختمان ها  ارتفاع  در  تنوع 
مواقع ضروری

عرض و ارتفاع فضا برابر و يا ارتفاع كمی 
كمتر است

نحوه جهت گيري ساختمان نسبت به فضاي باز
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-قرارگيريساختماننسبتبهمعبر:جهتتقویتویژگيهايبصريناحيه
اسكس،تعریففضاوتشویقحرکتعابرپيادهدربوجهتاصلي
ساختمانهاياحاطهکنندهفضاهابایدروبهفضایبازباشندلذانبایدپشت
ساختمانودرنتيجهفقطیکدیواربدوننفوذاحاطهکنندهفضاباشد.

-تداوممعبر:تداوممعابرعابرپيادهدرموفقيتآنبسياراهميتدارد.در
ناحيهاسكسمعابردارايجدارههايمتداومبودهودارايکاربريهاي
جذابهستند.درمحلتقاطعراههاياتومبيلروکهتداومجدارهرا
دچارمكثميکند،تداومفضاتوسطتمهيداتدیگريادامهیافتهاست.

-مشكلعرضزیاد:عالوهبرتداوم،عرضراهنيزبایدمتناسبباشد.
باکاشتدوردیف درمكانهایيکهعرضراهزیاداست،ميتوان

درختعرضآنرابهلحاظبصريمطلوبنمود.
-فضاهايایستا:عابرپيادهدرطيحرکتخودچنانچهبهفضاهایي
کهویژگيميدانراداشتهباشدبرخوردکند،بستهبهویژگياینفضا
کميمكثميکند.اینفضاهاميتوانندشكلهايمتفاوتيداشتهباشند
وليارتفاعجدارههايمحصورکنندهآنهاتاحدممكنبایدبرابرباشند.

-طولفضايپویا:درناحيهاسكسمعابريکهبسيارطوالنيهستند،به
لحاظبصري،بهنحويطولآنهابایدمحدودشوند.درتصاویرزیر

چندروشمحدودکردنفضاپيشنهادشدهاست:
	قراردادنساختمانهاينسبتًابلنددرانتهايسطحدید

	محدودکردنافقدیدازطریقایجادپيچمالیموتدریجيمعبر

	ازطریقایجادتقسيماتيدربدنهساختمانهاومقياسانسانيدادن
بهآنها.اینروششبيهایجادیکخطکشمدرجباشاخصهاي

خاصجهتایجاددركمقياسوفاصلهاست.

درختان معبر را به سه فضاي موازي تقسيم كرده اند
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-شخصيتفضا:ایجادتعادلبينتنوعووحدتفضایيبسيارمهمو
خطآسمان، تناسبات، تمامي که فضایي در است. هنرمندانه اقدامي
مشابه یا و هم مانند ساختمانها افقي و عمودي خطوط بازشوها،
در و ميشود ایجاد خستهکننده و یكنواخت کاماًلً فضایي باشند،
داراي نماها روابط در نه و عناصر در نه ساختمانها که فضاهایي
مطلوب حد ميشود. ایجاد بصري اغتشاش نوعي هستند پيوستگي
تنوعووحدتفضایيدرناحيهاسكستابعچنداصلمهماستکه

عبارتانداز:
	دربعضيازسكونتگاههايتاریخيفضايمطلوببهلحاظبصري

توسطتنوعدرفضاها،شكلهاونوعسقفهاحاصلشدهاست.در
حاليکهوحدتفضایيدلپذیرازطریقتداومکاربردمصالحمشابه،
انجامپذیرفتهاست.بعضي بازشوهايمشابه ابنيهو ارتفاعمشابه
بهکارگيري ازطریق ازسكونتگاههاویژگيخاصخودرا دیگر
مصالحواحدومشابهوليتنوعدرعناصردیگربهدستآوردهاند.

	تنوع ازطریق اسكس ناحيه ویژگيهايسكونتگاههاي از بعضي
دراحداثساختمانهايرسميوغيررسميبهدستآمدهاست.
ساختمانهايرسميدارايعناصروروابطمشابههستنددرحاليکه
ساختمانهايغيررسميدارايعناصروروابطغيرمشابهميباشند.

شكل فضا و ساختمان ها غيررسمي است

	ویژگيهاي ایجاد در نيز غيررسمي و رسمي باز فضاهاي خلق
بصريخاصمؤثرميباشدولذاهرگونهساختوسازيدرجهت

خلقویاتقویتاینفضاهابایدصورتپذیرد.
 فضاهاي- شكلگيري در )طبيعت( طبيعي منظر از بهرهگيري

بعضي جدارههاي شكلگيري در بوتهها و درختان شهري:
فضاهايسكونتگاههاياسكسنقشدارند.برايمثالتعدادي
بهرهگيري یا و راه یک جداره در فشرده بهصورت درخت
در که است مواردي ميدان یک فضایي تقسيم در درخت از
اینمحدودهمشاهدهميشود.نسبتبهرهگيريازدرختدر
تعریففضاها،روحيهیکفضارا”نرم“ویا”سخت“ميکند.
نرم عناصر بيشتر حضور روستایي محيطهاي ویژگيهاي از
از بهرهگيري نحوه زیر تصاویر است. فضا شكلگيري در
درختدرجهتشكلگيريفضاهايروستارانشانميدهد.

 

بهره گيري از درخت جهت تبديل يك ميدان به فلكه

بهره گيري از درخت برای تقسيم فضايی
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 از- است. مؤثر بسيار فضا تعریف در کفسازي کفسازي:
کفسازيرسميجهتتعریففضايرسميوازکفسازي
غيررسميدرتعریففضايغيررسميبهرهگيريشدهاست.

- ضوابط استقرار ساختمان ها در تراكم هاي بيشتر از 20 واحد مسكوني 
در هكتار

ازویژگيمعابر پيادهکه اصولتعریففضاوتداومبدنهمعابرعابر
موجوددرناحيهاسكساستخراجشدهاستعبارتانداز:

-طراحيواحدهايمسكونيدرزمينهموجود:طراحيخانههابایدباتوجهبه
گونههاومفصلبنديهايکالبديبهنوعيشكلگيردکهباجدارهبيروني

پيوستگيایجادکندومنجربهشكلگيريیکجدارهپيوستهشود.

فضاي غير رسمي: الگوي كف سازي غير رسمي 

فضاي رسمي: الگوي كف سازي رسمي

-بيشترواحدهايمسكونيازپهلوبههممتصلهستند.اینبهمفهومآن
نيستکهفردیتساختمانهانادیدهانگاشتهشوند.ایننوعاستقرارو
همجواريابنيههمبهلحاظاقتصاديوهمبهلحاظحفاظتدربرابر

عواملاقليميوبازدهيانرژيمؤثراست.
-درمحلهایيکهالزماستاتومبيلبرايپاركکردنبهجدارهنفوذ
کندازطریقایجاددسترسيدربدنهوپوششسقفآنميتوانتداوم

جدارهراحفظنمود.
-درمكانهایيکهردیفخانههاتمامميشودازطریقاستقراریکخانه
بدنهها تداوم احساس ردیفي ساختمانهاي به نسبت قائمه زوایه با

ميتواندالقاشودومكانيبرايپایانتلقيشود.

-تاحدممكنباغچههانسبتبهمعبردرمكانيقرارگيردکهتداوم
بدنهحفظشود.

-درشرایطيکهخانههاازیكدیگرمنفصلهستندامكانآنکهبتوان
فضایيمحصورایجادکردبسيارکماست.لذادرشرایطفرم“سيستم

شهري”ازایننوعنظماستقرارابنيهبایددوريجست.
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شرایط این در شدهاند. ساخته عمومي معابر لبه در معموالً خانهها -
پارکينگهادرفاصلهبيندوساختمانویادرزیرطبقهاولویادر
گاراژمستقلسرپوشيدهقرارميگيرند.دراینشرایطتأثيراتبصري
نامطلوبدیدهشدناتومبيلهاازميانميرودوسطححياطخصوصي

افزایشميیابد.

-ازطراحيردیفخانههابهصورتدندانهايدربرمعابريکهدارايپيچ
مالیمهستندامتناعشدهاست.ردیفخانههايدندانهاينشانگرمنطق
خطکشT)یابهعبارتيطراحيضعيف(است.ردیفساختمانهادر
یکطراحيخوبميتواندبهصورتنرمومالیمهمراهمعبرشكلبگيرد.

حياط خصوصی كوچك

حياط خصوصی بزرگ

-شكلساختمانها:شكلوطرحخانههایکتصميموعملمعمارانه
استکهبرمنظرسكونتگاههاتأثيرگذاراست.باتوجهبهزمينهمعماري
موجوددراسكسالزماستبهمعماريناحيهاسكسدرمعماريهاي

جدیدتوجهشود.
-ازطریقشكلورودي،فضاهايپروخالي)بازشوهاودیوارهها(و

پنجرههاميتوانبرفضايبازوجدارهتأثيرگذاريمناسبداشت.

• ضوابط طراحي روستاي  »دورشيل«۱	
دراینبخشازپژوهشبهدليلاهميتدادنضوابططراحیروستای
دورشيلبهحفاظتازمنظرطبيعيبسترروستا،اینضوابطبررسیشده
است.همانگونهکهمالحظهخواهدشد،معياراصليطراحياینروستا
حفظمنظرطبيعيبسترروستااست،بهنوعيکهپسازساختاینروستا
منظراستقرارروستاویژگيهايطبيعيخودراازدستندهدوبهعالوهاین
سكونتگاهدارايمنظريروستایيباشد.بررسيضوابططراحياینروستا
درشكلگيريبخشهايجدیدروستاهاميتواندبهعنوانراهنماکمککند.

1-Dorshil 
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شوراياستيرلينگ۱درجهتتوسعهناحيهتحتسرپرستيخودتصميم
گرفتکهروستایيجدیدبرايزندگيدرقرن2۱احداثکند،روستایيکه
دارايانواعگوناگونيازواحدهايمسكونيباشد،محيطيجذابودسترسي
خوبيبهتسهيالتموردنيازداشتهباشد.جهتنيلبهایناهدافکيفيت
واحدهايمسكونيبایدباالباشد،خيابانهاومحيطعموميروستابایدبهلحاظ
بصريدارايمنظريمناسبباشندتاساکنيناززندگيدرچنينروستایي
اینروستاچنينتعریفشدهاست: احساسغرورکنند.اهدافطراحي
-منظريباکيفيتباال:جهتخلقمكانيباکيفيتباالبایداینمكانبامنظر
زميناطرافخودارتباطيمنطقيداشتهوباآنتلفيقشود.بهعبارتي
منظرزميناطرافبایددرتعيينشكل،اندازه،ارتفاعوطرحبلوكهاي
ساختمانيروستامؤثرباشد.عناصريازمنظرزمينوجودداردکهباید
ارتقاءیابند.بهعنواننمونهدرختکاريهاياینروستابایدبهنوعي
یابد. ارتقاء اطراف زمين منظر و روستا ميان پيوند که پذیرد انجام
-اصولطراحيسایت:ازنظرشوراياستيرلينگ،اینروستابهدالیلي
نبایدفقطدارايیکمرکزباشد بلنديزمين چندازجملهپستيو
بلكهبایددارايچندمرکزباشدکهتوسطمنظريشفافبههممتصل
شوند.اینراهحلباتوجهبهشكلزمينکهتپهماهورياستوچند
به بهنظرميرسد. بلنددرآنوجوددارد،راهحليمنطقي نسبتًا تپه

عبارتيشكلزميندراستخوانبنديآنبسيارمؤثراست.
-ویژگيمنظرزمينبهعنوانراهنمايطراحي:ماهيتتپهماهوريزمين
پراکندهشكل قطعاتي در روستا که ميگردد روستاسبب نظر مورد
بگيردوازدیداطرافنيزپنهانباقيبماندوبهدليلارتفاعاتبهلحاظ

بصريبانشانههايناحيهارتباطبرقرارنماید.
-اهدافآئيننامهطراحي:تقليلتأثيربصريبرمنظرزمينتپهماهوري.
ساختوسازجدیدبایددرقسمتهايپستتپهماهورصورتپذیردو
دربينساختوسازهادرختکاريشودوجنگلهايموجودنيزحفظ
شوند.شكلتوسعههايجدیدبایددانهبنديمنظرزمينراحفظکندو

لذابافتيآزادشكلخواهدگرفت:

۱-حوزهدیدیکهمحدودباشدودرطولمسيرعابرپيادهچندینحوزهدیدایجاد
کنند،مسيرعابرپيادهرابهقطعاتقابلاندازهگيریتبدیلمیکندوازنظرروانشناختی

خستهکنندهنخواهدبود.

	حدومرزروستابایدازشكلزمينتبعيتکندولذاشكلکلي
زميننبایدتغييریابد.

	.تأکيدبصريبرتأسيساتموجودبایدتقليلیابد
	تاحدممكنازخطوطفشارقويگازوسایرتأسيساتکههمبه

لحاظخطروهمبهلحاظبصرينامطلوباستبایددوريجست.
	مرزتوسعهروستابایدازماهيتدندانهايشكلزمينتبعيتکندتا

خطصافتأسيسات

-مرزروستا:درمحدودهاینروستابایدازایجادیکلبةقويپرهيزشود:
	هرگونهساختوسازيکهاینافقرامحدودکندممنوعاست.هر

ساختمانيکهدرخطالرأستپههاساختهشودبهنظردارايمقياسي
نامتناسبخواهدبودکهامتدادشكلنرمزمينراازميانميبرد.
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	چندتپهدراینمحدودهوجودداردکهبهعنوانمنظريدرافقدیده
ميشود،اینمنظربایدماهيتطبيعيخودراحفظکند.

-شكلتوسعه:درمحدودهاینروستابایدتأثيربصريتوسعهبرویژگي
منظرروستایيکاهشیابد.

	توسعهروستابایددرحاشيهشيارهايزمينصورتپذیردتابه
لحاظبصريافقمنظرزمينبهصورتتوسعهنيافتهباقيبماندو

سطحيازمنظر»روستایي«ایجادشود.

	ساختمانهاباهدفحفظخطافقدیدباتوجهبهپستيوبلندي
زمينبایددارايارتفاعهايمتفاوتباشند.

	.اندازهقطعاتتفكيكيبایدمتناسببادانهبنديمنظرطبيعيزمينباشد
	راههايجدیدبایدباتوجهبهشكلزمينطراحيشودوشكلآن

راتغييرندهد.
-بافتروستا:بافتروستابایدباظرافتبهشكلبافتروستایيمنطبق

بامنظرزمينطراحيشود.
	استقرارساختمانهادراینزمينبایدازمنحنيالميزانهايزمين

پيرويکند.

-بافترستنيها:تقویتآثارباقيماندهازساختارمنظرزمين
	این در درختان از نوارهایي و سبز کمربند یک تاریخي بهطور

منظرزمينوجودداشتهاست،کهاینویژگيزمينبایددرطراحي
روستاتقویتشود.

-منظرزمينموجود:منظرزمينموجودبایدحفظشود.
	بهعنوانویژگيخاصو اینزمين پرچينهايسبزموجوددر

هر از قبل ميشود. ناحيهمحسوب این زمين منظر هویتبخش
نوعاقداميبرایتوسعهوساختوسازبایدنقشهدقيقيازنحوه

حفاظتازاینپرچينهايموجودارائهدهند.
-مالحظاتباستانشناسانه:کاهشتأثيراتبرویژگيهايباستاني

	باتوجهبهوجوددوآثارميراثفرهنگيدرمحدودهاینطرحباید
مالحظاتخاصحفاظتازآنهادرنظرگرفتهشود.

• دستورالعمل های معمارانه روستاي ايروين )9 فوريه 2004(	
ریور2 امالك سيلوراستند۱، منطقه در ایروین روستاي بخش این در
واقعدرقلبمنطقهرابرتسون)Robertson(موردبررسيقرارگرفته
است.ازنظراقليميتابستانآنگرموخشکوبابادهايموسميکههمواره
ازجنوبوجنوبشرقيميوزد،همراهاست.درحاليکهدرزمستانهوا
سردبودهوبادهاازجهتشمالوشمالشرقيميوزد.بهطورکلياقليم
ميباشد. بادهايخفيف داراي و نظرعمومًاگرموخشک مورد منطقه
ازنظرمعماري،دارایساختمانهایيبافرمهايقويمیباشدکهتحت
تأثيرکالبدبوميمزارعاطراف،اقليم،اقتصادمحليومصالحقابلدسترسي
تشویق ایروین، روستاي معمارانه دستورالعمل تدوین دارند.هدف قرار
معاصر تكنيکهاي و ترکيبرنگهاومصالح و فرمها از استفاده ادامه
درجهتتوليدمنظریواحدوسادهرایجدرروستااست،کهازطریق
رایجکردنطرحهایيکهدرهرمنطقهسبکوشيوهخاصخودرادارد،
حادثمیشود.بهطورخالصهميتوانبياننمودکههدفاینضوابط

1 -Sterling
2 -Silwerstand
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تدوینرویهاياستکههویتمعماريروستاراحفظنمایدودرنهایت
منظرعمومیروستادستنخوردهباقیبماند.ایندستورالعملدر9فوریه

2004بهتصویبرسيدهاست.
ایندستورالعملتدوینشدهاست بایدضوابطيراکهدر بناها کليه
روستا کلي هویت حفظ جهت در ابنيه از یک هر تا نمایند، رعایت
مشارکتکنند.خالصهضوابطيکهدراینبخشرعایتآنالزامياست

وبرمنظرروستاتأثيرگذاراستعبارتانداز:
اشكال با بناهاي شكل(: )مستطيل هندسي ساده شكلهاي رعایت  -
هندسيسادهمستطيليکهبایكدیگرارتباطدارندارجحهستندتادر

صورتلزومفضاهايخارجيراحفاظتکند.
فراغتخصوصيو اوقات برايگذران حياط:فضاهایيخصوصي -

ایجادوروديها
-لزوماحداثفضايزیرشيرواني)اتاقزیرشيرواني(:اتاقزیرشيرواني
برخورديمقتصدانهبافضااستکهبهعنوانعایقحرارتينيزعملميکند.
کنند. استفاده آالچيق از مسكوني واحدهاي ممكن حد تا آالچيق: -
فصل در سایبان عنوان به مو درختان پوشش داراي باید آالچيقها
تابستانباشندودرزمستانباخشکشدنبرگهاوریزشآنهاآفتاب

بهداخلنفوذخواهدکردوحرارتبهداخلنفوذميکند.
-کرکره:توصيهميشودواحدهايمسكونيازکرکرهبهعنوانعنصري
استفادهکنندکهازعبورمستقيمنورخورشيدبهداخلجلوگيريميکند.
-الوارچوبي:ازالوارچوبيبرايحفاظتدرمقابلباداستفادهشود.

-ضوابطوویژگيهايخطاستقراروميزانعقبنشينيساختمانازبر
معبر:اینضوابطميزانعقبنشينيساختمانازبرراهوساختمانهاي

مجاورراتعيينکردهاست.
-سطحاشغال:حداکثرسطحاشغال60درصدسطحپالكاستوکليه
پلكان، گاراژ، دوم،سقف و اول طبقه راشاملميشود: عناصر این

ایوانهابهاستثناءآالچيق،حياطومسيرهايپياده.
-لبهساختمان)بنا(:بهطورکليبدنهولبهساختمانهابایددرامتداد
ومطابقباشكلمحدودهميدانهاياطرافباشدمگردرشرایطيکه

خودقطعهزمينزاویهخاصخودراداشتهباشد.
-مصالحونازكکاريها:پوششساختمانهابایدازمصالحخاصرایج

دراینروستاویاازالوارچوبجنگليکارشدهباشند.
-پوششبام:رنگپوششبامهادرطيفخاصمشخصشدهاست.

شده رنگ آجر از یا و سنگي یا شده گچکاري خارجي دیوارهاي  -
هستندوبایدتوسطمهندسمعمارباضوابطانطباقدادهشود.

-تابلوهابایدباطيفرنگيخاصباشند.
-دربهاوپنجرهها:دربهاوپنجرههابراساسجزئياتتوضيحداده

شدهوبایدطراحیوساختهشود.
-ضوابطبهالوارهایيکهدرخارجساختمانبهکاررفتهتوجهدارد.

-فوالدهايبهکاررفتهدرساختمانهمگيبایدگالوانيزهورنگشوند.
-شيشه:بهکارگيريشيشهرنگيدرساختمانهاممنوعاست.

-سایبان:تنهاسایباندرفرمجمعشوندهدرزیرآالچيقبارنگخاکستري
یابژقابلقبولاست.

-دودکشها:دودکشهابایدازمصالحبنایيساختهشوند،دارايشكل
وبافتسادهايباشدوتوسطمهندسينمعمارکهدارایپروانهکار

هستند،تأیيدشود.
-فهرست)جدول(رنگهايمجازدرایندستورالعملتعيينشدهاست.
-رنگبامهاباجزئياتهربخشازآنبایدمشخصشود.رنگهاي

جایگزینبایدبهتأیيدمسئولينشهربرسد.
-دیوارهايخارجي:رنگهايدیوارهايخارجيکهمجازبهاستفاده

ميباشندبهطورکاملتعيينشدهاست.
-سایرعناصربناوتزئيناتآن:رنگهايمجازقسمتهايخارجيبنا،
پانلهايخارجي،تابلوها،پنجرههاوچهارچوبدرها،درپارکينگ،

دستاندازهاو...بهطورکاملمشخصشدهاست.
-تهویهمطبوع:تجهيزاتتهویهمطبوعبایددرسطحيپائينتعبيهشده،

ازدیدمخفيبماند.
-چراغمحوطه/پالك/صندوقپستي)درصورتکاربرد(:شكلو

رنگهمگيبایدطبقنظرمجمعمالكينباشد.
-النهسگ/بندلباس/سطلزبالهو…:همگيبایدباپوششیاپشتدیوار
وارتفاعآندیوارزیر۱/80مترباشندکهدرحياطپشتيتعبيهشوند.

-انبارها:همهوسایلکاربایددرداخلانبارشوندودردیدنباشند.
-تریلر/قایق/کاروان/درشكهو…:بایددریکپارکينگسرپوشيده



181 تأثيرات برنامه ريزی منظر روستاها

نگهداريشوندویادرجایيکهازدیدعمومپنهانباشند.
-گرمایشخورشيدي:تنهاپانلهایيکههمسطحبامهستندپذیرفتهشده
هستند.پانلهابایددارايرنگخاکستريیاسياهبودهویاهمرنگبام
باشند.هيچمخزنذخيرةآبينبایددیدهشود،لذابایددرسطحزمين

وباپوششباشند.
-جعبهالكتریكي)پستبرق(:بایددردیوارتعبيهشدهویاباپوشش

ازدیدمخفيباشند.
نگهداريحيواناتخانگي نحوه به اینضوابط )در حيوانخانگي: -

توجهشدهاست(.
-ناودانها:رنگآبروهاوناودانهابایدسياهویاذغاليباشند.

از باید نردهها نردهها:آالچيقها،کرکرههاو -آالچيقها)سایبانها(و
چوبجنگليعایقشدهبهصورتطبيعيباشند.

-سایبان:سایبانهايپارچهايتنهاميتوانندرنگهايخاکستريوبژ
)یانخودي(داشتهباشند.

سفيد رنگ تنها ساختمان خارجي دیوارهاي خارجي: دیوارهاي  -
ميتواندداشتهباشد.

-سایر:عناصرفلزيخارجساختمانوچراغها)روشنائيها(بایدسياه
رنگباشند.

-سرویسها،زهكشي)فاضالب(:همةتجهيزاتفاضالب)لولهکشي(به
جزچندموردخاصبایددرزیرکارقرارگيرد.منبعآببارانميتواند
روکارباشداماآنهمبایدباپوششدرجایيتأیيدشدهقرارگيرد.
-آنتنها:همهآنتنهايتلویزیونودیشهايماهوارهبایدپوششداده

شوندوهمهدیشهايماهوارهبایدرنگخاکستريداشتهباشند.
فرآیندپيشنهادطرحدرروستايایروینبهشرحزیرمیباشد:

الف-کليهطرحهابایدتوسطمعمار)دارايپروانهمعتبراشتغال(تهيهشود.
ب-کليهطرحهايتهيهشدهپسازتصویبقابلتغييرنخواهدبود.
درغيراینصورتبهساختمانموردنظرسنددادهنشدهوافراد

حقسكونتدرآنراندارند.
ج-طرحزمينپيشنهاديبایدتهيهشود.

د-زمانساختبنا:زمانعملياتاحداثساختمانهابعدازشروع
کاربهمدت۱8ماهميباشد.محدودیتزمانساختبرمنظر

یک به ساختماني کارگاه یک از را آن و است مؤثر روستا
روستايمعمولتبدیلميکند.

ه-توصيههايمعمارانه:دستورالعملاصالح؛مشاورینملزمبهایجاد
کليهاصالحاتدرطرحواجرادرزمانموردنيازميباشند.

بادقت، ایروین برای همانگونهکهمالحظهشدضوابطتدوینشده
ظرافتوباتوجهبهجزئياتبهتدوینضوابطبهمنظورحفظمنظرکنونی

روستاوحفظهویتبصریآنپرداختهاست.
مقایسهضوابطومقرراتبررسيشدهدرروستاهايایران)روستاهاي
روستاهاي و روستایي هادي طرح داراي روستاهاي و باارزش بافت با
که همانگونه است. شده ارائه بعد صفحه جدول در ایران از خارج
گردیده ارزیابي شاخصه چهارده براساس ضوابط این ميگردد مالحظه
است.ضوابطروستاهاینمونهکهدارايطرحهادياستدارايکمترین
توجهبهاینچهاردهشاخصهوروستاهايناحيهاسكسانگلستانداراي
بيشترینتوجهبهاینشاخصههابودهاند.الزمبهتوضيحاستکهباتوجه
بهنوعروستاوميزانحساسيتهاهرکدامازطراحانتوجهویژهايبه

بعضيازشاخصهاداشتهاند.
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مقايسه ضوابط و مقررات در روستا هاي داراي بافت باارزش ايران، طرح هاي هادي روستاهاي ايران و روستاهاي خارج از كشور

راهنما:

:توجهکم:توجهکامل:بدونتوجه :توجهنسبی

نامروستا
شرح

بابافتبا روستاهاي
ارزش

هادي طرح
نمونههايخارجازکشورروستایي

دورشيلاسكسایروینحكيمآبادکندلوسقالت
منظرروستاازدور

منظرازداخلبهبيرونروستا
ضوابطساختمانيجهتهمگون

ضوابطایجادوحفظفضاهايبازعمومي)ميادین(
ضوابطکميکاربري

ضوابطبرايطراحيدرمقياسهايمختلفتوسعه
توجهبهساختارزميندرتوسعه

توجهبهسيمايکف
توجهبهسيمايبام

ضوابطارتقاءبرکيفيتمحيطي)خوانایي،پویایي،
ایستایي(

توجهبهتأسيساتوصنعتدرچشماندازروستا
دانهبندي

شكلمعبر)ارگانيک،غيرارگانيک(
لزوماستخداممهندسمعمار
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منظر  وكنترل  شكل گيري  در  مردم  مشاركت  بررسي   -5-3
روستايي 

ساکنيندرهرمجتمعزیستیاعمازشهرویاروستابهطورمستقيمو
یاغيرمستقيمدرشكلگيریسيماومنظرمحلزیستخودتأثيرگذارند.
بهعبارتیایناثرگذاریدراینجابهعنواننوعیمشارکتدراینشكلگيری
تلقیشدهاست.مشارکتدرشكلگيریروستامیتواندبابرنامهوهدف
ازپيشتعيينشدهباشدویامشارکتدرشكلگيریمنظرروستاتوسط
روستائيانبانحوهمداخلهدربسترمصنوعویاطبيعیوبهطوربطئیباشد.
کلمهمشارکتمعادلparticipationدرانگليسیاستوبهمعنيسهيم
شدندرچيزيویادگرفتنقسمتيازآنونيزبهمعنيدرگيريوتجميع
برايمنظوريخاصميباشد.مشارکتراميتوانهماننداهرميدانست
ناتوانرابهسويتوانمنديهاهدایتکردهوتوانایيهاي انسانهاي که
بالفعلمينماید.بهعبارتيمشارکتعبارتاستازرشد بالقوهآنانرا
توانایيهاياساسيبشر،ازجملهشأنومنزلتانسانيومسئولساختن
انسانهادربارورينيرويتصميمگيريوعمل،بهنحويکهسنجيدهواز

رويفكرباشد)حامدمقدم،احمد۱۳7۳(.
دراینبخشبهزمينههايمشارکتروستایياندرانجامامورمشترك
بررسی روستایيان مشارکت موانع ابتدا در عالوه به و ميشود پرداخته
میشودوسپسنحوهمشارکتروستانشيناندرانگليسدرغالبتدوین

"بيانيهطراحيروستا" بررسيشدهاست.

3-5-1- موانع مشاركت مردم
الزماستکهقبلازواردشدنبهموضوعشناختزمينههايمشارکت،
بهبررسيوشناختموانعمشارکتوعللعدممشارکتمردمپرداخته
شود.دراینبخشپژوهش،موانعمشارکتدرابعاداقتصادي،فرهنگي،

سياسيوجمعيتيبررسيميشود.

• عوامل اقتصادي	
چنانچهمردمازنظرمالي،توانایيکافيبرايگذراندنامورمعيشتيخود
رانداشتهباشندوازاینلحاظتأميننشوند،دیگرانگيزهايبرايمشارکت
ندارندوقدرتتجزیهوتحليلمسائلراازدستميدهندوبهاینترتيب

رفتارهايفردگرایانهوغيرمشارکتيشكلميگيرد.مطالعاتمتعدديکه
)عباسزادگان۱۳8۳،۱۳82، پژوهشگر این توسط تهران درسطحشهر
۱۳89،۱۳84(انجامشدهاست،نشاندادهاستکهميزانتمایلمشارکت
آمادگيشهروندان باالترین دارد. ارتباطمستقيم آنها مالي باسطح مردم
جهتمشارکتدرميانطبقهمتوسطاقتصادياجتماعمشاهدهشدهاست
)عباسزادگان،مصطفی؛مطالعاتطرحهايساماندهيمحالتطرشت،
چيذر،قيطریهوميدانامامحسين)ع(،۱۳82الی۱۳84(.الزمبهذکراستکه
مشارکتمردمدرامورروستاهالزومًاازالگوهايشهريتبعيتنمينماید.

• عوامل فرهنگي	
سابقهفرهنگي،آموزهها،باورهايدینيوتجربياتدرميزانمشارکت
داراي که روستایي جوامع است. مؤثر مشترك کارهاي انجام در مردم
تقویماقتصاديمشتركميباشندوازطریقتعاوناموراتخودراهدایت
ميکننددارايسوابقمشارکتيقويهستند.عدماعتقادمردمبهقدرتو
توانایيهايخویشبهخصوصپسازگذراندندورههايتاریخيکهخارج
ازگردانهقدرتقرارداشتهاند،سببعدمتحققمشارکتدرامورميشود.

• عوامل سياسي	
ایجاد باعث جامعه، بر حاکم جناحبنديهاي و تشنجها جریانات،
نگرشهايمنفيدرمردمميشودوبراعتمادمردمورفتارمشارکتيآنها

تأثيرميگذارد.

• عوامل جمعيتي	
مهاجرت دليل به کشور روستاهاي در که ميدهد نشان بررسيها
است رفته باال جمعيت سن ميانگين شهرها، سوي به جمعيت گسترده
ونسبتجنسيبهنفعزنانتغييریافتهاست.بهعبارتدیگرجوانانو
مردانبافتروستایيراتركکردهواینروندباتوسعةشهروگسترش
امكاناتوخدماتدرپيرامونشهررونديروبهافزایشخواهدداشت.
ازویژگيهايگروهسنيکهنسالوزنانميلکمتربهتحركوحضوردر
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فعاليتهاياجتماعيودرمقابلانزواطلبيوگرایشبهآرامشميباشد.این
ویژگيهاسببميشودتازمينههايمشارکتمردمروزبهروزکاهشیابد.
به بيشتر روستا در مردم گرایش کلي طور به که میشود استنتاج
اتحادیه ابعادمذهبيمیباشدوفعاليتهايمشارکتيچون مشارکتدر
صنفي،شواريمحليکارو..ازعرصههایيبهشمارميآیندکهکمترین

ميزانمشارکتمردميرابهخوداختصاصدادهاند.

3-5-2- بررسي الگوهاي سنتي و جديد مشاركت در روستاهاي 
ايران

باتوجهبهموانعمشارکتروستایيانبهبررسيوشناختزمينههاي
مشارکتپرداختهشدهاست.بدینمنظورزمينههايمشارکترادرالگوهاي
سنتيوجدیدميتوانجستجونمود.بابررسيالگوهايسنتيوجدید
مشارکتافراددرادارةامورروستاهايایرانميتوانباآگاهيازآنچهاز
گذشتهدراینزمينهوجودداشتهوآنچهکهدرحالحاضراجراميشود،
راهكارهايمناسبيبرايافزایشمشارکتافرادفراهمآورد.برايانجاماین
کارابتدابهتعریفجداگانهايازمشارکتسنتيوجدیدپرداختهشدهاست.

• مشاركت سنتي	
ایننوعمشارکتبراساسعرف،عادت،سنتومذهبپدیدميآیدو
ميانافرادجامعهبهشكلنهاديوخودجوشوجوددارد.درمشارکتسنتي
دستگاهحكومتيهيچنقشيدرسازماندهيامورندارد.مردمخودتمامکارها
رابامشارکتیكدیگرانجامميدهند.درمشارکتسنتينوعيتقسيمکار
انجامپذیرفتهکهبرايرسيدنبههدفبسيارمفيدوموثرواقعشدهاست.
درزمينههايمربوطبهگذرانزندگيعاديوتأمينخدماتوضعيت
جغرافيایي،ساختاراقتصاديواجتماعيجامعهایرانسببپيدایشنهادها
وسنتهایيشدهبودکهبرمحورهمكاريومشارکتمردمشكلگرفته
سنتي مشارکت تجليات از همياري خودیاري، مختلف اشكال بودند.

هستندوميتوانآنهاراازمصادیقایننوعمشارکتدانست.
درمناطقشرقي،جنوبومرکزایرانکمبودآبوشيوههايآبياري،
است. بوده ایران در کارواحدهايجمعيآب نحوه در عامل مهمترین

آبياريیكيازمهمترینمحورهايمشارکتمردميبهشمارميرفت.

بيلزدنزمين نمونههايدیگرمشارکتسنتيدرجوامعروستایي از
کشاورزياست.درتعداديازروستاهايکوهستانيایرانودرزمينهاي
خود زمينهاي بيلزني به یكدیگر مشارکت با دهقانان شهرها، حومه

ميپردازند)علویتبار،علیرضا،۱۳82(.
مهمترینشكلمشارکتتوليديدرميانروستایيان»بنه«بودهاست.
بنههاتعاونيهايپنهانتوليدسنتيدرزمينهتوليدکشاورزيایرانهستند.
بنههاراميتوانازکهنترینوکارآمدترینشيوههايمشارکتيسنتيدر
علت است. داشته وجود مختلف شرایط و مناطق در که دانست ایران
پدیدآمدنبنهدرایرانمسایلمربوطبهشرایطجغرافيایيبهویژهکمبود
آببودهاست.دربسياريازروستاهايایراناساسآبياريبربهرهگيري
ازقناتونهرهااست.دراینروستاها،طولنهرهایيکهآبراازقنات
بهزمينکشاورزيانتقالميدهد،بسيارزیاداستوبهشيوةفرديانجام

اینکارممكننيست)فرهادی،مرتضی،۱۳7۱و۱۳72(.
نگاهيبهتجربههايذکرشدهدرزمينةمشارکتسنتيدرميانروستایيان
نشانميدهدکهبيشترآنهادرزمينةاقتصاديميباشد.درجامعهروستایي
بهسببکوچكياندازهومحدودبودننقشها،تقسيمکارسادهايبراي
پيشبردامورتوليديپدیدآمدهاستکهبدونهمكاريومشارکتافراد
قابلتحققنيست.دامداريوکشاورزيسنتيبرمبنايمشارکتگروههاي
کوچكيازافرادشكلگرفتهوانجامکارهايمشكلوهمچنينکارهاي

عموميراآسانوامكانپذیرساختهاست.
مراکزعموميخدماتيروستا،مانندحمامومراکزمذهبيمانندمساجد
وتكيههاباهمكارياهاليهرمحلهوبامشارکتآنهادرتأمينهزینهو

نيرويکارساختهميشد.
انجام براي مشارکت روستاها در مشارکتسنتي اشكال مهمترین از
زمينههاي مردمي، نهادهاي طریق از مردم مشارکت است. مذهبي امور
بيشتريدارد.وجودهيأتهايمذهبيوانطباقتقریبيمحدودهفعاليت
آنهابرمحالتوگذرهايقدیمي،بسترمناسبيرابرايمشارکتمردمدر

احياءوبهسازيمحالتفراهمآوردهاست.
بهطورخالصهابعادمشارکتسنتيروستایياندرجدولزیرارائهشده
است.انواعفعاليتهادرروستابهصورتمشارکتسنتيصورتميپذیرفتهاست.
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فعاليتزمينه

آبياري،کاشت،داشتوبرداشتبنهداري-حفرقنواتواقتصادي
چاهها– دامداري

عروسيها،جشنها،حراستازحدودروستااجتماعي
برقراريامنيت

ساختونگهدارياماکنمذهبيمانندمساجدوتكيههامذهبي
برگزاريمراسممذهبيوآئينها

عمراني
ساختونگهداريحمامروستايي

منظر از درجهتحراست مشارکتي ميگردد کهمالحظه همانگونه
هرچندسنتساختوساز نميشود. مشاهده فعاليت نوع این در روستا
و روستا منظر درشكلگيري غيرعامل بهطور نوعي به محلي وعرف

حفاظتازآنمؤثربودهاست.

• مشاركت نوين	
درایننوعمشارکتیکعاملکهبهعنوانمحركناميدهميشودباعث
ميشودکهافرادفعاليتيراانجامدهند.اینعاملازطرفنهادهاوارگانهاي
دولتيبرايجلبمشارکتمردمدرامورمختلفدرقالببرنامههايخاص
بهمورداجراگذاشتهميشود.مشارکتهايجدیدميتواندبهدوصورت
مشارکت، اصلي ازخصوصيات یكي باشد.هرچند داوطلبانه و اجباري
.)۱۳82 علیرضا؛ )علیتبار، است آن در اعضا شرکت بودن داوطلبانه
یا بلدي انجمنهاي تشكيل به ميتوان موردمشارکتهايجدید در
برايجلب ازتالشهايدولت نمونهاي اشارهکردکه انجمنهايشهر
شروع تاریخي، نظر از است. شهرها امور ادارة در مردمي مشارکت
الگوهايمشارکتيجدیدادارةامورشهرهادرایرانراميتوانزمانانقالب
مشروطيتدرسال۱282هـ.شدانست.درواقعتشكيلمجلسشوراي
مشارکتي تجربههاي نخستين آن متمم و اساسي قانون تصویب و ملي
بهشمارميروند.نهادهايمدرنمشارکتيمردمبهترتيبعبارتانداز:

انجمنهايایالتيووالیتي۱286ه.ش،قانونانجمنشهر،۱۳۳۱،قانون
تشكيلشوراهاياسالميروستاهاپسازپيروزيانقالباسالمي.

امور مشورتي، امور در شرکت روستایي اسالمي شوراهاي وظایف
نظارتي،اموربرنامهریزيواموراجرایياست:

	ازجملهوظایفشوراهابررسيومشورتدرمورد امورمشورتي:
مسائلحوزهانتخابياعضاءشوراميباشد.

	امورنظارتي:ازجملهنظارتبرعملكردسازمانهاومؤسساتمحلي
کهازطرفدولتادارهمیشوند.شوراهایاسالمیروستاییموظف
بهنظارتبرمؤسساتوسازمانهايدولتيدرجهتپيشبردطرحها

وهماهنگکردنامورهستند.
	اجراي در مردم مشارکت جلب براي برنامهریزي برنامهریزي: امور

مراجع هماهنگي با و... عمراني و اقتصادي اجتماعي، برنامههاي
مربوطهازدیگروظایفشوراهااست.

همانگونهکهمالحظهمیشوددرفرآیندمشارکتمردمدرانجامامور
مشتركدرروستانهدرشكلسنتیونهدرشكلجدیدبهطورمستقيمو
آگاهانهبهمسئلهساماندهیمنظرروستاهاپرداختهنشدهاست.ولیبهطور

غيرمستقيمایننوعمشارکتبرمنظرروستاتأثيرگذاراست.

3-5-3-  مشاركت غيرمستقيم در شكل دهي منظر روستا
بهطورکليمنظرروستا)چهدربعدکالنآن؛منظرزمينهایاطراف
این فعاليتروستایيانشكلميگيرد. منظرروستا(توسط روستا،وچه
فعاليتهابرچشماندازعناصرطبيعي،رستنيهاوفضاهايباز،ارزشهاي
اکولوژیكي،مناظرفرهنگيوکيفياتبافتتأثيرگذاراست.بدیهياست
سازمانیافته و آگاهانه مشارکت نوعي را فعاليتها نوع این نميتوان
جهتشكلدهيمنظرروستاوحراستازآنارزیابينمود،وليتأثيرات
است. مشاهده قابل شكلدهي این در روستایيان فعاليت غيرمستقيم
-تأثيربرچشماندازروستا:مربوطبهفعاليتهايروستایياندرخارج
ساخت دامداري، کشاورزي، فعاليتهاي شامل که است، روستا از
این اقتصادياست.در فعاليتهاي به تأسيساتوتجهيزاتمربوط
محدودهعمدتًافعاليتهايفرامحليخارجازکنترلروستایياناستو

یاحداقلحساسيتکمترينسبتبهآنوجوددارد.

ابعاد مشاركت سنتی روستائيان
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-درمحدودهحریمروستا:حساسيتروستایيانبرحقچرا،حفظانهار،
حفظمزارعقابلمشاهدهاست،وليروستایيانبرنحوهنگهداريو
حراستازچشماندازروستاکمترحساسيتنشانميدهند.بهعنوان
نمونهدرروستاهايبابافتباارزشوجودخطوطفشارقوي،دکلهاي
توليدبرقازانرژيبادمنطقه،حجمتأسيساتکارخانههاوتأسيسات
نظاميفاقداهميتتلقيشدهویاحداقلروستایيانخودراقادربه

کنترلآنهانميدانند.
-روستایيانخودرابرنحوهکنترلرستنيهامسئولدانستهوآنراتحت
اختياردارند.کنترلروستایياندرقطعدرختانجنگلي،برچشماندازها
وپایدارياکولوژیکروستابهشدتتأثيرگذاراست.متأسفانهدرچند
دههاخيربهدالیلاقتصاديبرداشتازمنابعطبيعيبهنحووسيعي
توسطروستایيانانجامميپذیردوبرمنظرطبيعيروستاتأثيرمنفي

زیاديگذاشتهاست.
اماکنمذهبي یانوسازي بازسازيو -روستایياندرحفظ،نگهداري،
داخلبافتویاچشماندازروستامشارکتميکنندوليدرموردمناظر

فرهنگيحساسيتنشاننميدهند.
-کيفيتبافت:روستایياندردوسطحدانهبنديوساختار،درروستا

تأثيرگذارند:
	روستایيانباساختوساز،تفكيک،انتخابسبکمعماريوافزودن

الحاقاتبرساختمانبرسيماومنظرروستاتأثيرگذارند.
	حساسيتروستایياندرگذربنديهاوفشارآنانبرشهريشدن

معابرتأثيربسزائيبرمنظرروستادارد.

• روش 	 مشاركت جوئي در شكل گيري و حفاظت از منظر روستا – 
V.D.S بيانيه طراحي روستا در انگلستان

هدایت مسئولين و برنامهریزان هدایت جهت انگلستان کشور در
مورد در روستا مردم نظرات تا است شده ابداع روشی روستا توسعه
زندگي محيط مورد در حساسيتهایشان و کالبدي ویژگيهاي هویت،
خودرابهطورنظاممندبهتكنوکراتهامنتقلکنند.بدینمنظورازروش

است ابزاري روستا طراحي بيانيه ميشود. استفاده روستا۱ طراحي بيانيه
برايهویتبخشيبهکليهاسكانهايبوميوروستایي.اینروشبهارائه

جزئياتهرچهبيشترراهنماهاومعيارهایيبرايطراحيميپردازد.
دربسياريازسكونتگاههايبومي،منشاتاریخواصالتآنهاراميتوان
درشكلساختارآنهاودرالگويخيابانهاوویژگيهايمرزها،ساختمانها،
فضاهايبازوعناصرباقيماندهازمراحلاوليهشكلآنهایافت.بيانيهطراحي
روستاسياستتداومویاتحولاینفرموپيشينهآنراتعيينمينماید.
بيانيهطراحيروستامتكيبرنظراتساکنينروستاهاتهيهميشود.برگزاري
جلساتعمومي،نمایشگاهيوميزگردهايعموميازروشهایياستکه

براياخذنظراتمردماستفادهميشود.
در ساکن مردم توسط انگليس روستاهاي در روستا طراحي بيانيه
خصوص در مردم نظریات شامل بيانيه این ميشود. تهيه روستاها این
ویژگيهايروستاها،حساسيتهايآناندرمورداینویژگيهاوارزیابي
برنامهریزي، موجود قوانين در ميباشد. روستا آینده توسعه از آنان
نظر در را روستاها ویژگيهاي باید سازندگان و طراحان برنامهریزان،
بگيرند.وليدرعملاینویژگيهاوحساسيتهابایدتدقيقشود.هدف
اکثرروستاهادرانگليسآناستکهتوسعههايآیندهروستابااحترامبه

ویژگيهايکالبديگذشتهصورتپذیرد.
درراهنمايسياستهايبرنامهریزي)تبصرهها(کهدولتانگليسدر

سال۱997تهيهنمود،درموردبيانيهطراحيروستاچنينآمدهاست:
بيانيه این در تهيهميشود. توسطجوامعمحلي "بيانيهطراحيروستا
ساکنينچارچوبيراجهتدرگيرشدنفعالوسازندهدرهدایتتوسعههاي
جدیدوطراحيآنهاتهيهميکنند.اینبيانيههادرموردچگونگيرعایت
ابزاري روستا کالبدي ویژگيهاي از حفاظت همچنين و پيرامون محيط
راارائهميدهد.اینبيانيهکمکميکندسازندگاننظریاتساکنينمحلي
مناسب قادرميسازدساختوسازهاي را آنها بنابراین کنند.و رادرك
روستايخودشانراتشویقکنند.بيانيهطراحيروستابهمدیریتتغييرات
درازمدتروستاکمکميکندونهآنکهبهعنوانیکبازدارندهعملکند."

1 - Village Design Statement
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به روستا یک طراحي و برنامهریزي فرآیند در روستا طراحي بيانيه
عنوانسنديباالدستعملميکندوسازندگان)ازسازندگانمحليگرفته
یاسازندگانبزرگغيرمحلي(بایداینبيانيهرادرفرآیندطراحيدرنظر
داشتهباشند.ازنظراینبيانيهگروههایيکهبهنحويدرساختوسازو
تغييرسيمايروستامؤثرهستند،بایدازاینبيانيهپيرويکنند.اینگروهها
وافرادشاملحرفهمندانيچون:برنامهریزان،آبادگران،سازندگان،معماران،
روستا ذينفوذ گروههاي عالوه، به هستند. مهندسين و منظر طراحان
ميشود. شامل نيز را مغازهداران و مسكن( )مالكين ساکنين همچنين و
-بنابهعقيدهتانشندومدنيپور200۱،۱ببهنقلازبيانيهطراحيروستا
مسائل کردن مطرح در روستاها مردم مشارکت در خوبي پيشرفت
طراحيروستااست.بيانيهطراحيروستادارايشكلواحدينيست
چونبهطورکاملوابستهبهشرایطروستااست.برايمثالروستاي

کارتملدرکامبریادارايبخشهايزیراست:
yتكاملروستا
yبستراستقرارروستا
yشكلهاوفضاها
yمصالحوسبکابنيه

را بيانيه این شده پذیرفته تكميلي مدرکي عنوان به محلي مقامات
بيانيههاي از نمونه چند روستا طراحي بيانيه با آشنایي جهت پذیرفتند.

طراحيروستادراینجاارائهميشود.

• بررسي چند نمونه بيانيه طراحي روستا در انگليس	
- بيانيه طراحي روستاي هلپستون2

را بيانيه این هلپستون روستاي طراحي کاري گروه توسط بيانيه این
تدوینکردهاستودرسيزدهممارس200۱بهعنوانراهنمايتكميلي

برنامهریزي۳بهتصویبشورايشهرپيتربارو4رسيدهاست.

1 - Townshend,Madanipour
2- Helpston
3 - supplementry planning guidance
4 - Peterborough

روستايهلپستون800نفرسكنهداردکهدر۳00واحدمسكونيساکن
هستند.اینروستابهصورتروستایيبابافتفشردهدرميانمجموعهاي
طي در روستا این ساختمانهاي تمامي یافتهاست. استقرار روستاها از
۳00سالگذشتهساختهشدهاند.برآوردشدهاستکهدرطيچندسال
نهادهايمختلفي اینروستاتوسط اینروستابهشدترشدکند. آینده
بهعنوانروستاينمونهکهدارايویژگيهايکالبديممتازميباشد،در
ویژگيهاي بر عالوه است. شده شناخته 2000 تا ۱997 سالهاي طي
ممتاز روستاي عنوان به روستا این انتخاب روستا، هویتبخش خاص
بيشتري ویژگيهاتالش این از درحفاظت تاساکنين است سببشده
هدف با هلپستون روستاي طراحي بيانيه مسائل این احتساب با کنند.
این فرآیندتدوین ازویژگيهايکالبديروستاتدوینشد.در حفاظت
بيانيهباروشهایگوناگونیگرایشها،نظریاتوحساسيتهایمردمدر
ازآندر اینروستاوهمچنيننحوهحراست تعيينویژگیهایهویتی

توسعههایآیندهسنجشوبهکارگرفتهشد.
اینبيانيهدرغالببرنامهمحليپيتربارو)مصوبه۱99۵(تصویبشده

وشاملمواردزیرميباشد:
• طراحيتوسعههايجدید،	
• تعييننوعمصالحدرتوسعههايجدید،	
• طراحيالحاقاتوتغييرات،	
• تأثيرتوسعهبرايامالكمسكونيمجاور،	
• توسعهمسكونيکهبرویژگيهايمناطقمجاورتأثيرگذاراست،	
• ویژگيهاومنظرتوسعهدرحفاظتازمناطقونواحي،	
• حفاظتازسایتهاونماهايروستا،	
• تأثيربافتهايتاریخيدرتعميرونگهداريساختمانهايتاریخي،	
• الحاقاتبهساختمانهايتاریخيوثبتشدهمهم،	
• تغييرکالبديساختمانهايروستایيبرايمقاصداقتصاديدرروستا،	
• مسئلهترافيکوپارکينگدرتوسعههايجدید،	
• طراحيدرروستاویادرمجاورتآن،	
• طراحيمنظربرايتوسعههايجدید،	
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مالحظات مورد در روستایيان اظهارنظر جهت روستا طراحي بيانيه
طراحانهکهبرنامهریزان،طراحان،مدیرانوسازندگانبایدموردتوجهقرار
دهند،درغالبراهبردهایيارائهشدهاستکهدراینبخشبدانپرداختهشده
است.بيانيهطراحيروستايهلپستوندرهشتزیرفصلتنظيمشدهاست.
الف-حفاظت)Conservation(:تماميساختمانهايثبتشدهبه
هر که ساختمانهایي همچنين و شوند حفاظت باید کامل طور
کداممعرفدورهايازتاریخروستاهستند،بایدنگهداريشودو

بهخصوصنمايآنهابایدحفاظتشود.
موارد: شامل مسكوني ساختوساز ساختمانها: سایر و مسكن ب-
از بخشهایي حفاظتي،جایگزیني عمليات الحاقات، افزودن
ویژگيهايساختمانموجودوساختواحدهايمسكونيجدید
توسعه این اطراف نواحي کالبدي ویژگيهاي راستاي در باید

باشد.دراینجامنظورازویژگيهاعبارتانداز:
• تراکمساختوساز	
• جهتساختوسازنسبتبهجادهوریتمقرارگيريابنيهدرکنارجاده	

	تعيينفاصلهميانساختمانهابهمنظورنورگيريطبيعيو
دسترسیبصریبهمناظرپشتساختمانها

	دربعضينواحيروستاساختمانهابانظمخاصيازبرمعبر
جدید ساختوسازهاي در ویژگي این دارند. عقبنشيني

بایدرعایتشود.
• طراحيکلي)درمناطقسنتي(:	

	قدیم و عموميجدید ساختمانهاي ساختمانهايجدید:
قدیمي صورت به باید است، تأثيرگذار راه منظر بر که
ویژگيهاي از باید جدید ساختمانهاي شود. ساخته
عموميطراحيساختمانهايمجاوربهرهبرند،بهطوريکه
توسعههايجدیددربسترساختمانهايقدیمجايبگيرند

واحساسانقطاعسبکایجادنشود.
	،الحاقاتساختمانموجودکهازطرفمعبررویتميشوند

بایدبهطورکاملویژگيهايکالبديسيمايمحلهرارعایت
کند.الحاقاتيکهازبرمعبررویتنميشوند،ميتواننداز

سبکهايدیگربهرهبرند.

• طراحيکلي)درمناطقدیگر(:	
	و مصالح رنگ، از باید نواحي این در ساختمانها تمامي

ویژگيهايساختمانيمجاورخودتبعيتکنند.
	با همگوني جهت در مناطق این در تغييرات و الحاقات

ویژگيکالبديمحلهخودبایدطراحيشوند.
• انتخابمصالح:	

	با هماهنگ باید جدید ساختمانهاي در مصالح
ساختمانهايقدیمباشند.

	پالستيکهاي و pvc چون جدیدي و مدرن مصالح
گوناگوندرشرایطيميتواندبهکاربردهشودکهبهلحاظ
ظاهر)رنگوزبري(بامصالحموجودساختمانهايمجاور
مغایرتنداشتهباشد.بهطورکليمصالحدرساختمانهاي
جدیدنبایدالقاءکنندهتضادميانقدیموجدیدویاموجود

وآیندهباشد.
• عناصرخاصطراحي:	

	و دودکشها ورودي، درهاي نردهها، به باید سازندگان
تزئيناتکههمگيعناصرمهميدرسيمايعموميروستا
این هدف یک عنوان به است بهتر کنند. توجه ميباشند،
عناصرنگهداريوتعميرشوندتاآنکهازساختمانحذف
شوند.رابطهموجودميانتودهوفضا)خاليوپر(دردیواره

بایدرعایتشود.
	خطآسمانونوعپشتبامهابهلحاظطراحيکلي،موقعيت

واندازهنبایدمنظرغالبخيابانرامخدوشکند.
• نحوهبرخوردباحصارهاومرزبنديها:	

	ویژگيهايحصارهادربخشهايمختلفروستابایدحفظ
شود.

• منظرزمين۱:	
	باشدجهتحفظ درتوسعههايجدیدهرجاکهمناسب

توجهشود:محوطهسازي باید زیر بهمسائل منظرموجود

1- landscaping
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بالغ، درختان و پرچين بوتههاي نگهداري سخت، و نرم
طراحيمحوطه)بوتهکاري(متناسبباویژگيهايموجود
محوطهسازي،توسعهدرحاشيهروستابایدبهنحويباشد

کهلبهاينفوذناپذیرایجادنكند.
• پارکينگ؛	

	.فضاهايپارکينگجدیدنبایدغلبهبرفضايروستاراالقاءکند
ج-راههايجدید:

• طرحمهندسيراهوطرحکليمسكوني:	
	بایدمنعكسکنندهویژگيهايبافتراههاي راههايجدید

و پيادهها اولویتدادن شامل ویژگيها این باشند. موجود
محدودیتسرعتاتومبيلاست.

	.راههايروستایيوکوچهباغهابایدحفظشوند
د-روشنائي،سرویسهاوعالئممتناسببامحيطسنتيروستا

• باشد	 روستا موردنياز نور با متناسب باید معابر نور ميزان
)استانداردنورمعابردرمعابرشهريباویژگينورمصنوعيدر

روستامتفاوتاست(.
• تأسيساتبایدزیرزمينباشد.	
• و	 گردد تأمين الزم حداقل در باید خياباني مبلمان و عالئم

متناسبباشرایطمحيطيطراحيشود.
ه.استفادهمجددازابنيه

• استفادهمجددازساختمانهابرايکاربريمسكونيوتجاري،	
ماداميکهازسنتهايروستاتخطينكند،تشویقميشود.

و.مراکزتجاري
• مراکزتجاريشاملخردهفروشيهاوصنایعباید:	

	.مقياسوتراکمفعاليتشانمتناسببامحيطروستاباشد
	طراحيومصالحایننوعکاربريمتناسببامحيطروستا

باشد.
	واحدها این پارکينگ و اتومبيل دسترسي براي طراحي

متناسبباویژگيروستاباشد.
	.تاحدممكنازوروديونمايمغازههايموجودبهرهبردهشود

ز-محيطزیست:
• حفظویژگيهايباارزشمحيطدرتوسعههایجدید	
• توسعههایجدیدبایدحضورطبيعتدرمرکزروستاراحفظکند.	
• هرگونهتوسعهدرداخلیااطرافروستابایدمنظرزمينوفضاهاي	

بازراحفظوبهبودبخشدتادرختانبومي،پرچينهاوبوتهها
حفظشوندوبهنوعيدرنگهداريحياتوحشمؤثرباشند.

• درهرجاکهممكناستتوسعههايجدیدازطریقساختپناهگاه	
حيواناتوحشيوپرندگاندرتداومزندگيآنهامؤثرباشند.

ح-اشتغال:
• استقبال	 ميکند کمک اهالي اشتغال به که فعاليت هرگونه از

ویژگيهاي با مغایر نباید شغل توليد منابع این ولي ميشود
روستاباشند.بهعنوانمثالایجادسولههايبزرگجهتکارگاه
کهبامقياسابنيهموجودروستاخوانایيندارد،ممنوعاست.

نظام به توجه با روستا طراحی فرآیند در بيانيه این است بدیهی
از یک هر مورد در انگلستان کشور در شهری طرحی و برنامهریزی
تدوین به میشود، مطرح روستا۱ طراحی چارچوب در که پروژههایی
توسط معموالً دستورالعملها این میپردازد. طراحی2 دستورالعمل
حرفهمندانومدیرانتهيهمیشودولیغالبروحيهفضاییکهتوسطمردم
درشكلبيانيهطراحیروستاتدوینشدهاست،موردنظرقرارخواهدبود.

۳ wye بيانيه طراحي روستاي وي -
یکبرنامهمشاورهایوبراساسگفتوگوباشهروندانوبيانيهطراحي
روستايويدرجهترفعکمبودمسكن،تعادلدرتوسعهدرونبافتيدر
مقابلتوسعهدراراضيپيرامونروستا،ازدسترفتنفضاهايبازدرون
روستاوحلمسائلترافيكيوازدحامپارکينگتدوینشد.بيانيهنهایي
طراحيروستامجموعًا۳0سياستراتدوینوارائهنمود.درارتباطبا

هویتتاریخي،اینطرحمروجمفاهيمذیلاست:

1-   Village Design Framework
2-    Village Design Brief
3-   WWW. Britarch . ac.uk, Jan 2005
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• استفادهازاشكالسنتيوبوميدرتعيينحدودامالك.	
• استفادهازمصالحمناسبکهمبينهویتبوميدرساختارهايجدیدباشد.	
• استفادهازمصالحبوميوسنتيوروشوتكنيکهايساختدرتعميرات	

ساختمانهاواحياءساختمانهايقدیميکهشاملمواردزیراست:
	.محافظتبيشترازساختمانهاوبناهايتاریخيدرمناطقروستا
	طراحيبناهايجدیدوالحاقاتبناهايموجودبهطوريکهمصالح

ومقياسبوميوتاریخيروستاحفظشود.

- بيانيه طراحی بندر جفرسون
بندرجفرسون،بندرکوچكياستکهدارايویژگيهايکالبديقابل
توجهياست.سكنهاینبندربهحفظویژگيهاياینبندرازجملهمنظر
آناهميتميدهند.درژانویهسال200۱ميالديطينظرسنجيازساکنين
سوالشدهاستکهچهویژگيهایيرابایددراینبندرحفظنمود.ابعادمورد
نظرساکنينکهجنبهبصريداشتهوبرمنظرسكونتگاهشانتأثيرگذاراست
وبایدحفاظتشود،طبقهبنديشدهاست.اینطبقهبنديعبارتاستاز:
الف-حفاظتازتاریخروستاشامل:نقاطشاخصتاریخي)ساختمانها
بندر کوچک« »روستاي تاریخي ماهيت یادآور که نشانهها( و

جفرسوناستشاملمواردزیرمیباشد:
ساختمانهايتاریخيوکهنشاملخانههاونشانهها:پيشنهاد
شدهاستکهبرايتعميرایناماکنعوارضاخذنشود:سایتها
مغازههاي نوع، ازهر فرهنگي ميراث مهم، تاریخي ومكانهاي
مهموبهیادماندني)مخصوصًاابعادوتناسباتویترینها(،تمام
ساختمانهايباال۱00سال،ویژگيهايتاریخيبندرشاملحفظ
تاریخي منظر بندرکوچکسازندهکشتيها،سيماو هویتیک

روستا،معابرتاریخي.
فضاهايبازوسبز،پاركهاومكانهايتفرجگاهي:پاركهاو- ب

درختانکهن،جنگلها،ساحل،زمينهايساختهنشدهوباز،هر
ساختمانجدیدتاحدممكندارايفضايسبزباشدودیوارآن
رااحاطهنكند،زمينگلفبندر،زیبائيهايطبيعي،پاركکودك،
راههايتفرجگاهي)پيادهراهها(وسواحلخصوصي.مقاماتبندر
جفرسونتمامزمينهايبایررادرمرکزشهرودرساحلجهت

بهرهعمومخریداريکنند،فضايسبزحفظشودوپارکينگهاي
وسيعآسفالتشدهازميانبروند.

ج-جوسكونوآرامشروستا:هرآنچهکهنشانهايازروستايآرامو
کوچکقدیمباشد،جویکسكونتگاهکوچک،ظاهرآرامروستا
)ازساختمانهايعموديبلندپرهيزشود(،روحيهمليحوفریبنده
روستا،روحيهوظاهریکسكونتگاهدریایي،اماکنتجاريجدید
بایدروحيهآرامروستاراحفظکنند،احساسیکروستايتاریخي،
آرامشخيابانمرکزيشهر،مغازههاوخانههايجدیددرمقياس

یکروستايآرامباشند،بينظيربودن.
د-ساحل:ساحل،اسكلهومنظرآن،پيادهراهبندر،دسترسيبهبندر،لنگرگاه،

دیدومنظربهساحلوبندر
همانگونهکهمالحظهميگرددطبقنتایجنظرسنجيدرسهحوزهحفاظت
ازتاریخبندر،حفظفضاهايبازوحفظروحيهآرامروستاوحفظساحل
موارديبودهاستکهدرمنظرروستامؤثراستوازنظرساکنينبایدحفظ
شود.ایننظریاتدرتدوینراهبردهايتوسعهآیندهبهکاربردهشدهاست.

- بيانيه طراحي روستاي اوكلند
سياستهايتوسعهروستاياوکلندباهدفحفاظتازهویتروستایي

سكونتگاهتدوینشدهاست.رئوساینسياستهاعبارتانداز:
الف-توسعههايجدیدبایددرحفظوباالتربودنکيفيتزندگيدراین
روستامؤثرباشند.توسعههایيبایدتشویقشوندکهوضعيتاقتصادي
وواقعياتاجتماعيراموردنظرقراردهندوميراثفرهنگيروستاو

منظرزمينآنراحفظکنند.
ب-سيماومنظرروستاازکریدوربصريوروديبهآنبایدحفظشود.
درحالحاضرراهوروديروستاازميانمزارععبورميکندکهماهيت
روستایياینسكونتگاهرانشانميدهد.لذاهرگونهمقرراتيدرمورد
دیوارکشيومرزبنديامالكمجاوراینراهوساختوسازبایددیدبه

مزارعراحفظکندتامنظرروستایياینسكونتگاهحفظشود.
ج-جلوگيريازشهريشدنمنظرروستا)ساختوسازباتراکمباال(ازطریق
تثبيتهميشگيکاربريکشاورزيالزامياست.جهتاینامرتاحد
ممكناراضيجنگلکاريشده،باغاتومزارعتوسطمقاماتمسئول
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خریداريشود.
د-ساختوسازهرگونهمجموعههايمسكونيوتجاريبهلحاظاندازهو

مقياسبایدباویژگيهايمنظرروستایيموجودمنطبقباشد.
ه-هرساختوسازجدیدبایدباراهبردهايمحالتونواحيروستا
نواحيروستاتدوینضوابططراحي باشد.درمحالتو همخوان
ساختمانهاجهتنوسازي،بازسازيوتعميراتاساسيسياستگذاري
شدهاست.اینضوابطبراساسمعيارزیردرهرمحلهوناحيهروستا

تدوینشدهاست.
• چنانچهساختمانيبراثرحوادث	 طراحيبازسازيساختمانهاـ

بازسازي قبليخود برود،ميتوانددرمحل بين از غيرمترقبه
باید شود.وليبراساسنوعمحله)بهلحاظارزشکالبدي(

نمايخودرابهصورتاوليهبازسازيکند.
• باید	 تجاري ساختوساز سياست ـ تجاري ساختوساز

روشنشود.درچهمكانهایيميتوانتجاريساخت.آیافقط
سر کوچک مغازههاي یا و ساخت ميتوان روستا مرکز در

خانههانيزاجازهبازسازيونوسازيدارند.معيارهايطراحيتابلوها
بایدروشنباشد.

• همگوني	 جهت خاصي استاندارد آیا مسكوني: توسعههاي
ساختمانهايجدیدباساختمانهايموجودبایدتدوینشود؟
الف-توسعهتجاريدراینروستاهابهلحاظمقياسواندازهباویژگيهاي

کالبدياینروستاوعملكردآنهمخوانيداشتهباشد.
ب-توسعهوساختواحدهايصنعتيدرچشماندازروستاتشویقنشود.
بررسيبيانيهطراحيسهروستاينمونهدرانگلستانمبينویژگيهايمتفاوت

اینسندتوسعهروستاميباشد.اینویژگيهاعبارتانداز:
• مشارکتساکنينروستادرشناسایيومعرفيهویتروستاوهر	

آنچهازنظرآنانبایدحفظشود.
• اینسندتوسعهحساسيتهايروستارانشانميدهدودرنهایت	

منجربهتدوینسندکالنچشماندازتوسعهميگردد.
• بيانيهطراحيروستادربعضيازروستاهاباتوجهبهحساسيتساکنينبه	

تدوینضوابطساختوسازباهدفحفاظتازهویتروستاپرداختهاست.





فصل چهارم:
فرايند كنترل منظر روستا

مقدمه
است. شده ارائه 2۱6 صفحه نمودار در روستا منظر کنترل فرایند
همانگونهکهازایننمودارمیتوانمشاهدهنمود.دراینفرایندمراحل

زیرقابلتشخيصاست:
و ساماندهی نحوه مورد در تصميم منظور به اول؛ مرحله در الف-

کنترلمنظر،روستاهاطبقهبندیشدهاست.
منظر کنترل و ساماندهی عملياتی چارچوب دوم؛ مرحله در ب-
روستاباتوجهبهشرایطایرانتدوینشدهاست.دراینمرحله
برای الزم اقدامات اولين از روستا هر برای چشمانداز۱ تدوین
هرگونهاعمالساماندهیویاکنترلمنظرروستااست.ارتباطميان
برنامهریزیوطراحیروستانيزدراینمرحلهبایدروشنشود.
هدفایندوحرفهدرنهایتایجادکيفيتیمطلوببرایزیستبوم

1 - vision

روستامیباشد.برخوردکمیباروستابدوندرنظرگرفتنتمامی
نامطلوب تأثير آن منظر بر مستقيم طور به آن کيفی جنبههای

خواهدداشت.
تهيه اجرایی دستورالعملهای و کنترلی اسناد سوم مرحله در ج-
مختلف درسطوح روستایی طرحهای شامل اسناد این میشود.

برنامهریزیوطراحیخواهدبود.
منظر کنترل و ساماندهی توصيههای و احكام چهارم؛ مرحله در د-
روستاهابهطورعامتدوینمیشود.ایناحكاموتوصيههاباید
براساسزمينهقرارگيریروستادرپهنهوشرایطمحلیوخاص
آنبهتدویناحكاموتوصيههایالزمباجزئياتمطرحشدهدر

اینبخشبپردازد.
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4-1- طبقه بندی كيفيت منظر روستاها و نحوه ساماندهی و 
كنترل 

دراینبخشدرابتداروستاهابهلحاظکالبدیبایدطبقهبندیشوند.نحوه
طبقهبندیروستاهابهلحاظکالبدیبهطورتفصيلیدرفصل۱ارائهشده
است.بهعالوه،همانگونهکهدرنمودارصفحه۱2مشاهدهمیشود،نوعدیگر
طبقهبندیرویكردهایکنترلمنظرنيزموردنظراینپژوهشاستکهالزم

استدرهمينجامختصراًبهآنپرداختهشود.

4-1-1- رويكردهاي كنترل منظر روستايی
بصري، کيفيت ارتقاء راستاي در عمومًا طراحي کنترل سياستهاي
کالبديوعملكرديبهوجودميآیند.اهدافوایدهآلهايمطرحدرذهن
طراحانسياستهايکنترلونيزميزانتوفيقوکارایياینسياستهادر
تحققایناهدافابعاديازموضوعبودهوباتوجهبهشرایطمحيطي)محيط
کالبدي– اقتصادي،اجتماعي(متفاوتميباشد۱)رضازاده،راضيه۱۳8۵(.
باتوجهبهماهيتشرایطاجتماعيومنظرروستایيوابعادمختلفآن
جهتکنترلوساماندهيمنظرروستاها،چهاررویكردنظارتاجتماعي،
فرهنگسازي،کنترلرسميواجرايرسميپيشنهادشدهاستکهدرابعاد
مختلفشكلدهندةسيمايروستایيبایدموردتوجهقرارگيرد.الزمبه
ذکراست،باتوجهبهميزانارزشبصريعناصرشكلدهندةمنظر،باید
اجتماعي کالبدي، محيط ویژگيهاي و شرایط و مختلف روستاهاي در
واقتصاديهرروستاترکيبيمختلفازاینرویكردهاباسطوحمداخلة
اینرویكردها از اینبخشهرکدام متفاوتموردتوجهقرارگيرد.در

موردبررسيقرارگرفتهاست:

الف- نظارت اجتماعي
اینرویكردکنترلبردركعمومياجتماعوویژگيهايفرهنگيجامعه
روستایياستواراست.دراینحالتافرادبهطورآزادانهاصوليراکهبين
تماميافرادجامعهمشتركاست،رعایتميکنند.دراینرویكردباتكيه

۱-رضازاده،راضيه)۱۳8۵(تدویناصولومعيارهايساماندهيسيمايشهري.این
ساماندهي معيارهاي و اصول »تدوین مطالعات از جزئي تغييري با پژوهش از بخش

سيمايشهري«برداشتشدهاست.

برنوعيقوانيننانوشتهتحتعنوان»سنتوعرف«،نوعيکنترلاجتماعي
برکيفيتکالبديمحيطانجامميگيرد،بدوناینکهنيازبهایجادتغييرات

فرهنگيدرجامعهوجودداشتهباشد.

ب- فرهنگ سازي
فرهنگسازيازطریقآموزشیكيازرویكردهايکنترلمنظرروستایي
است.اینرویكردباآگاهسازيمردمازارزشهايسيماومنظر،نقشمهمي
درحفاظتازاینارزشهاومقابلهباعواملتهدیدکنندهخواهدداشت.

ج- كنترل رسمي
رویكردکنترلرسميروستادردوسطحراهبردهايکنترلوضوابط
اجرایيبهساماندهيوکنترلمنظرروستایيميپردازد.اینرویكردوميزان
مداخلةآندرفرآیندساماندهيهرروستابایدبرمبنايميزانارزشبصري
عواملشكلدهندهمنظرروستایيمشخصشود.عمقمداخلهاینرویكرد،
ازسطحبسيارباالدرروستاهايباارزشتاسطحکمدرروستاهايباارزش

بصريکم،متفاوتخواهدبود.

د- اجراي رسمي
اینرویكردبهعنوانباالترینسطحرویكردکنترلسيما،درصورت
وحذف سيما نابسامانيهاي با مقابله کنترلرسمي،جهت کارایي عدم
عواملتهدیدکنندهعملخواهدکرد.اجرايرسميشاملاقداماتتخریب،

بازسازيونوسازيوبهسازيدربافتهايروستایيميباشد.

اجرایرسمی کنترلرسمیفرهنگسازینظارتاجتماعی

سطحنظارتوکنترلرسميبيشترسطحنظارتاجتماعيکمتر

منبعرضازاده،راضيه:۱۳8۵
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منظر  كنترل  ساماندهی   توصيه هاي  و  احكام  تدوين   -2-4
روستايی

در که روستا منظر کنترلکنندة مهم عناصر تمام احكام این ارائه در
تدوین در احكام این میباشد. نظر مورد شد، پرداخته آن به ۵ بخش
قرارگيرد.ضوابط استفاده بایدمورد اجرایي ضوابطودستورالعملهای
بهعنوانیكیازابزارهایکنترلیروستاهادرابعادمختلفازجملهمنظر
روستامیباشد.عناصرسازندهروستاکهدراینجابرایکنترلآنهااحكامی

کلیارائهخواهدشدعبارتانداز:
الف-چشماندازها

• سيمایازدورروستا	
• منظرزمينهایاطرافروستا	

ب-عناصرکالنمنظر:
• شكلوتناسباتمعابر	
• فضاهایباز	
• دانهبندی	
• تودهوفضا	

ج-عناصرخردمنظر:
ج-۱-منظرمعابر

• منظرکف	
• منظرجداره	
• ترکيبابنيهبایکدیگر	
• ارتفاعابنيه	
• ورودی	
• بازشوها	
• تزئيناتوجزئيات	
• مصالحوتكنيکهایساخت	

ج-2-منظربام
ج-۳-عناصرکالبدی

• بناهایشاخصوعمومی	
• مبلمان	

• تابلوهاوعالئم	
• تأسيسات	

ج-4-عناصرطبيعی

درارتباطبااحكاموتوصيههاياینبخشمواردزیرقابلتوجهاست:
درتنظيمایناحكاموتوصيهها،دیدگاهطراحیدرزمينهیازمينهگرایی -
موردنظراست.بدیهیاستکهحفظزمينهبصرییکمنظرروستایی،
هویتکالبدآنراحفظنمودهوخودبهعنوانیکسرمایهمعنوی– 

فرهنگیوحتیاقتصادیمحسوبمیشود.
اینراهبردهابرايتماميروستاهاقابلارائهاست.برايبهرهگيرياز -
ایناحكامدرکنترلوساماندهيمنظرروستا،بایداینتوصيههابراي

هرروستاتدقيقشدهوشرایطبوميدرنظرگرفتهشود.
به توجه با منظر عناصرشكلدهنده با ارتباط در توصيهها احكامو -
طبقهبنديروستاهابهلحاظنوعبافت،شرایطاقليميوميزانارزش

کيفیمنظرروستاارائهشدهاست.
درفرآیندساماندهيوکنترلمنظرروستایيبرحسبميزانارزش -
بصری ارزش چه هر چنانچه است. متفاوت دخالت ميزان بصري،
روستابيشترباشد،ميزانعمقکنترلبایدافزایشیابدوهرچهارزش

بصریروستاکمترباشد،میتوانعمقوميزانکنترلکاهشیابد.

4-2-1- چشم اندازها
توصيههاوراهكارهايساماندهيوکنترلمنظرروستایيدرارتباطبا
چشماندازهادردوبخشقابلارائهاست:دیدهاوچشماندازهابهمنظر

کمارزش

ارزشزیاد

ارزشمتوسط

عمقکنترلبيشتر
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هرگونهتوسعهدراطرافروستابایدبهگونهايباشدکهمنظرزمين -
وفضاهايبازومنظرطبيعيحفظشودوبهنوعيپایداريمنظررا

تضميننماید)حفظساختارمنظرزمين(.
دراحداثابنيه،تأسيساتوکارخانجاتدرحریمروستا،مسئلهدید -
ازروستابهسمتمناظرطبيعياطرافودیدازحومهبهطرفروستا

موردتوجهقرارگيرد.
درهرگونهساختوسازدراطرافروستامواردزیربایدموردتوجهقرارگيرد: -

• تراکمساختوساز:تراکمساختوسازمتناسبباهویتطبيعي	
)پوششگياهي،کوه،تپهماهور،رودخانهو...(منطقهوبهگونهاي

باشدکهمنظرطبيعيروستاتخریبنشود.

• طبيعي	 منابع از بهرهگيري طبيعي: عناصر از بهرهبرداري ميزان
)جنگلها،تپهها،رودخانههاو...(بایدبهگونهايباشدکهمنظر

طبيعيرامخدوشنكند.
• باارزش	 مصنوع باارزش:چشمانداز مصنوع عناصر از حفاظت

نظيربناهايتاریخيبایدبهطورکاملباتدوینضوابطمربوطه
حفاظتشدهودرصورتلزوم،احياءکالبديوعملكرديآنها

انجامپذیرد.

تراكم زياد ساخت و سازهای جديد؛ تراكم نامناسب بنای نوساز مي تواند منظر طبيعی 
روستا را مخدوش كند

زمينروستاومنظرروستاازدور.
الف-دیدهاوچشماندازهابهمنظرزميناطرافروستا

درکنترلمنظرروستاهادرارتباطبادیدهاوچشماندازهابهمنظراطراف
بایدمواردزیردرنظرگرفتهشود:

این در است. ضروري روستا اطراف چشماندازهاي از حفاظت -
بایدبه راستاکریدورهايبصريبهطرفعناصرشاخصومنظرها
شامل اینچشماندازها گيرد. قرار توجه مورد و ارزیابي دقيق طور
به الزم است. مصنوع عناصر وچشمانداز طبيعي عناصر چشمانداز
منظر،منظر توضيحاستکهکریدوربصریدرسهبخشپسزمينه

ميانیوپيشزمينهبایدموردتوجهقرارگيرد.

این ازهرگونهساختوسازدرکریدورهايبصريکهدیدبهطرف -
چشماندازهاوعناصررامسدودکندTبایداجتنابشود.

كريدور بصري با ديد مطلوب به مناظر طبيعي

پرهيز از ساخت وسازهايي كه ديد به چشم اندازهايي باارزش را مسدود كنند
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• نوعساختوساز)سبکمعماري(:سبکمعماريبهکاررفتهدر	
ساختوسازهايواقعدراطرافروستابهگونهايباشدکهمنظر
طبيعيروستارامخدوشنكندوباهویتکالبديهماهنگباشد.

منظرروستاازدور ب-
درروستاهایيکهمنظرازدورآنهادارايارزشبصريباالیياست،
و نقاط است. ضروري آن ارزشهاي و منظر این از کامل حفاظت
محورهایيکهمنظرازدورروستاقابلمشاهدهاست،بایدشناسایيشدهو
درصورتامكان،زمينهمناسببرايحضورمردمدرآنجاجهتمشاهده

کليتروستابهعنوانیکمنظرمطلوبوهویتبخشفراهمشود.
دور از منظر از مهم بخشي عنوان به گياهي پوشش که روستاهایي
احاطهکننده گياهي پوشش بافت، درون در گياهي )پوشش باشد روستا
طبيعي منظر که باشد گونهاي به باید جدید توسعههاي مصنوع( بافت
رامخدوشنكند.حفاظتازاینعناصرضروريبودهودرتوسعههاي

جدیدنيزبایدموردتوجهقرارگيرد.

سبك معماری هماهنگ با معماری بومی

درشرایطيکهروستادارايیکخطآسمانقويومنسجماست،توسعة
جدیددردرونبافتویاخارجازآنبایدبهعنوانبخشيازترکيبکليبافتدر
نظرگرفتهشود.بهعبارتیتوسعهجدیدمخدوشکنندهاینخطآسماننباشد.

درارتباطباکنترلوساماندهيمنظرازدورروستاهادرتدوینضوابط
مربوطه،بایدمواردزیرموردتوجهدقيققراربگيرد:

توسعههايجدیددرداخلبافتیاخارجازآنبایدبهلحاظمقياس -
ابنيه،نوعمصالحوترکيبابنيهبایكدیگربهگونهايباشدکههماهنگي
که بسترشيبدار با درروستاهایي اینمسئله نشود. منظرمخدوش

تمامياجزايقابلمشاهدهاست،اهميتبيشتريدارد.
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الزمبهذکراستدرروستاهایيبابسترشيبدار،نوعمصالحونوعپوشش
بناهاميشودوليدرروستاهایي این سقفعناصرشاخصسببتمایز
ابنيهسببشاخصشدنیکعنصرميشود. ارتفاعزیاد بابسترمسطح،
ارتقاء ازدورروستا، ازارزشهايبصريمنظر درراستايحفاظت -
کيفيتبصريومقابلهباعواملتهدیدکننده،درصورتنيازبهنوسازي
ویابهسازيباتوجهبهميزانارزشبافتوشدتعواملتهدیدکننده

مواردزیربایدموردتوجهقرارگيرد.
دربهسازيبخشهایيازبافتکالبديروستاکهسببمخدوششدن -
بافت کالبدي ویژگيهاي به توجه است، شده روستا دور از منظر
قدیموبهطورکليهویتبوميروستاضرورياست.دراینگونه
مداخالتتوجهبهارتفاعابنيه،نوعمصالح،فرمابنيه،ترکيبابنيهبا
بایدموردتوجهقرارگرفتهوبهگونهايباشدکهباهویت یكدیگر

کالبديروستاهماهنگباشد.

تشخيص صورت در روستا، یک بازسازي و بهسازي فرآیند در  -
باید ناهماهنگ، عناصر یا و بافت از بخشهایي تخریب ضرورت
ابنيه بيروني منظر و گيرد قرار توجه مورد موجود کالبدي هویت
درون ولي کند تبعيت روستا زمينه از باید شده بازسازي و جدید
ساختمانميتواندبنابهنيازساکنينوکاربردهايخاصآنطراحي

شود)معاصرسازيدرونابنيهالزامياست(.

بافت جديد ناهمخوان با بافت قديم، توجه به هماهنگي بصري 
ساخت وساز جديد و قديم

در ابنيه سقف و بوده روستا دور از منظر از بخشي بام منظر -
گونهاي به باید قدیمي ابنية مرمت یا و جدید ساختوسازهاي

هماهنگبامنظرکليبامروستاباشد.
عناصرشاخصبخشيمهمازمنظرازدورروستاوخطآسمانبوده
وموجدخوانایيدرکليتبافتميباشند.لذاجهتحفاظتاینعناصر

شاخصبایدمواردزیرموردتوجهقرارگيرد:
و ساختوساز هرگونه و شود تعيين شاخص عناصر بصري حریم -
مداخلهدرحریماینعناصربایدبهگونهايباشدکهآنهاراتحتتأثير
منفينداشتهباشد.دراینحریمهاضوابطمربوطبهارتفاعابنيه،نوع
مصالح،نوعسقفورنگمصالحبایدبهنحويتعيينشودکهموجب
تضعيفویژگيهايعناصرشاخصوتضعيفخوانایيآنهادرکل

مجموعهنشود.
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4-2-2- عناصر كالن
شكلوتناسباتمعابر،فضاهايباز،دانهبنديقطعاتوتودهوفضا
بهعنوانعناصرکالنشكلدهندةمنظرروستابودهوکيفيتاینعناصر
وارتباطآنهابایكدیگردرروستاهايمختلفباتوجهبهشرایطاقليمي،
را متفاوتي منظر اقتصادي و فرهنگي شرایط و زمين بستر ویژگيهاي
شكلدادهاست.درفرآیندکنترلوساماندهيمنظرروستاهاالزماست
اینعناصرباتوجهبهویژگيهايهرروستا)محيططبيعي-فرهنگيو
اقتصادي-کالبدي(موردتوجهقرارگرفتهوازاصولمعماريبوميبهره

بردهشود.دراینراستااقداماتوراهكارهايزیرتوصيهميشود:

• شكل و تناسبات معابر	
مبناي بر باید تعریض نظير روستایي بافت معابر در مداخله هرگونه -
ویژگيهايکليبافتبهگونهايانجامشودکههویتکالبديروستااز
بيننرود.درتعریضمعابرروستایي،ویژگيهايکالبديبافتنظيرنسبت
عرضبهارتفاعمعبر،دیدومنظرها،سلسلهمراتبفضایيوفضاهايبازو
بستهبایدبهطوردقيقموردتوجهقرارگيردوبابافتموجودهماهنگباشد.

تبعيت سيماي بيروني بناهاي نوساز با بافت قديم

معبر قبل از تعريض معبر بعد از تعريض

-درروستاهایيکهبافتکالبديدارايارزشزیادياست،درصورت
نيازبهتعریضمعابر،ویژگيکالبديبافتباتمامجزئياتوبهطور
و عناصر از پيشنهادي طرحهاي در و شود مستندسازي باید کامل
شكلگيري و توسعه الگوي به کالن و خرد فضاهاي تا جزئيات

سازمانفضایيبهرهبردهشود.
درتوسعههايجدیدروستاشبكهمعابربخشجدیدبهگونهايباشد -
کهاینبخشمنفکوجداازبافتقدیمروستانبودهوتداعيکننده
کالبدي- تداومحيات )اندامواره(روستاو ارگانيک رشدوتوسعه
اجتماعيآنباشد.دراینراستامواردزیربایدموردتوجهقرارگيرد:

• درطراحيشبكهمعابرجدیدازالگويمعابربافتقدیمبهگونهاي	
نيازهايروز استفادهشودکهضمنحفظهویتکالبديروستابه

روستایياننيزپاسخگوید.

• معابر	 ایجاد باشد، ارگانيک بافت داراي بافتقدیم درصورتيکه
ممنوع روستایي نوساز بخشهاي در شطرنجي( )الگوي مستقيم
موجود، شرایط دليل به که صورتي در است ذکر به الزم است.
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	جهتتابشآفتاب

	ویژگيهايبسترزمينوامكاناتومحدودیتهايموجود

درنظرگرفتنعواملطبيعيدرطراحيمعابربافتهايجدیدروستایي
ویابهسازيمعابربافتقدیمسببتداومحياتکالبديروستاشدهو
زمينهمناسببرايشكلگيريبافتهايجدیدباهویتروستایيرافراهم
ميباشد. روستایيان نيازهاي پاسخگوي بهترینشكل به که کرد خواهد

• فضاهاي باز	
در و است روستا مورفولوژي اصلي بخشهاي از یكي باز فضاهاي
شكلگيريمنظرروستادرذهنروستایيانومراجعهکنندگانموثرميباشد.
لذابرايحفاظتازارزشهايبصريبافتروستایيوساماندهيوکنترل
منظردرارتباطبافضاهايبازعموميالزماستمواردزیردرنظرگرفتهشود:
دربهسازيفضاهايبازدربافتقدیميروستاهاویاطراحيفضاهاي -
بازجدیددربافتنوسازروستایيویابافتقدیمتوجهبهمواردزیر

ضرورياست:

استفادهازالگويشطرنجيدرمعابربافتجدیداجتنابناپذیرباشد،
انجاممطالعاتدقيقجهتمستندسازي از بایدپس اقدام این اوالً
الگويموجودوگذشتهباشدوثانيًادرالگويپيشنهادي،تمهيدات
الزمبرايتداعيمنظرروستایيدرمعابرجدیددرنظرگرفتهشود.

ازمعابرمستقيموبيانتها لزومًا قابلتوجهاستکهشبكهشطرنجي
که باشد انحناهایي با معابري توسط ميتواند بلكه نميگيرد، شكل
ارزشهايزیباشناسيراایجادکند،الگوهايگذشتهراتداعينمایدودر

عينحالپاسخگوينيازهايعصرمعاصرنيزباشد.

• درطراحيشبكهمعابرجدیدویابهسازيومداخلهدرمعابربافتقدیم	
ویژگيهايمحيططبيعيکهشاملمواردزیراستبایددرنظرگرفتهشود:

	جهتوزشباد)بهرهگيريازبادهايمطلوبومقابلهبابادهاي
نامطلوب(

توجه به انحنا در طراحي شبكه شطرنجي در بخش هاي نوساز روستا
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• اقليمي،	 آنهاشرایط ميزانمحصوریت و فضاها ابعاد تعيين در
فرهنگيواجتماعيروستادرنظرگرفتهشود.

• یابهسازيبدنههاوجدارهها،نوعمصالح،نحوة	 درطراحيو
ارتباطبصريابنيهبایكدیگر،تزئيناتعناصرالحاقينظيرتابلوها
باشد. روستا کالبدي هویت به توجه با تأسيسات، و عالئم و

• استفادهازفرمهاومصالحنامتجانسباالگوهايبوميدرروستاها	
بایدممنوعباشد.

• در	 گياهي( پوشش و )آب طبيعي عناصر حضور صورت در
فضاهايباز،ساماندهيوطراحيآنهابهگونهايباشدکهضمن
ارتقاءکيفيتبصريفضا،نمایانگرهویتطبيعيروستاباشد.

• و	 فصلي تغييرات باز فضاهاي در گياهي پوشش انتخاب در
شرایطاقليميدرنظرگرفتهشود.

پوشش گياهي متناسب با اقليم معتدل و مرطوب

حضور عناصر طبيعي در فضاهاي باز و استفاده از آنها در طراحي

پوشش گياهي متناسب با اقليم گرم و خشك
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• درميدانگاههايوروديروستابرايتوقفاتومبيلمكانمناسب	
طراحيشودتامنظروروديروستارامخدوشنكند.بهتراست

اینتوقفگاههاتوسطعناصرطبيعيمحصورشوند.

• درصورتيکهازفضاهايبازروستا،دیدهايمطلوببهطرف	
پوشش کوه، نظير طبيعي مناظر یا و کالبدي شاخص عناصر
گياهي،دریا،روخانهو...وجوددارد،هرگونهساختوسازيکه

ایندیدهاراتضعيفکردهویاازبينببرد،ممنوعاست.

حفظ و يا ايجاد ديد مطلوب از فضاي باز 

از  و  نباشد  باز  فضاي  در  مطلوب  ديدهای  مانع  عنوان  به  جديد  ساخت وسازهاي 
كريدورهای بصری از داخل فضاهای باز روستا حفاظت كند

• درفضاهايباز،درکفسازينوعمصالح،طرحکفوترکيب	
بوميروستاهماهنگ کالبد با که باشد بهگونهاي باید مصالح
باشدوبهنوعيتداعيکنندهوتداومبصريجدارههاوکفباشد.

• و	 اتومبيل( اشغال )تحت فلكه ميان روستا طراحي فرآیند در
ميدان)دراشتغالعابرینپيادهومحلتعامالتاجتماعي(باید

بهروشنيمشخصباشد.
• نوعکاربريهاوفعاليتهايفضاهايبازبایدبهگونهايباشدکه	

باکالبدآنسازگارباشد.
• دربهسازيفضاهايبازروستایيارزشهايفرهنگيواجتماعي	

روستادرنظرگرفتهشود.

• به	 که پيشبينيوطراحيشود بهگونهاي باز مبلمانفضاهاي
محيطي شرایط و کالبد با رنگ و جنس اندازه، و ابعاد لحاظ

روستاهماهنگباشد.
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درمكانیابيفضاهايبازجدیددرروستامواردزیردرنظرگرفتهشود:
• بازعمومي	 فضاهاي مرطوب، معتدل و گرمومرطوب اقليم در

نظيرمراکزمحالتبهگونهايمكانیابيشوندکهازکورانهوا
بهرهببرند.

• دراقليمسردوکوهستانيوگرموخشک،مكانفضاهايباز	
بایدبهگونهايباشدکهدرمعرضوزشبادهايمزاحمنباشد.

• دانه بندي	
دانهبنديقطعاتدردرونروستاویاقطعاتواقعدرمحدوههايتوسعة
روستایي،بایدبهطورمتناسبباالگوهايبوميونيازهايروستایيانو
شيوةمعيشتآنهاباشد.دراینراستامواردزیربایدموردتوجهقرارگيرد:

اقليميومحيطيدردانهبندي درتوسعههايجدیدتوجهبهشرایط -
قطعاتضرورياست.

روستایيان معيشت نحوه شرایط به توجه جدید توسعههاي در -
ضرورياست.

تناسبات با ساختوسازهایي روستایي بافتهاي درون بهسازي در -
بزرگدرقطعاتيبادانهبنديبزرگوغيرمتناسبکهباکليتبافت
هماهنگنيستند،ممنوعاست.عدمتناسبقطعهبندیبهلحاظبصری

عدمتناسبدرمقياسراایجادخواهدنمود.
چنانچهبهناچارقطعهبزرگيدربافتموجوداست،ابنيهساختهشده -
درآنهابهلحاظتناسباتاندازهبنابایدمتناسببامابقيجدارهباشد.

• توده و فضا	
قطعه،سطح در بنا استقرار بهمحل توجه با تودهوفضا شكلگيري
اشغال،ارتباطاحجامبایكدیگرودانهبندي،منظرمتفاوتيرادرروستاهاي
از ناشي ویژگيها این گذشته در است. آورده وجود به کشور مختلف
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دراقليمگرمومرطوب،الگويمطلوبالگويدرونگرااست. -

نياز فعاليتي، الگوهاي به توجه با روستا هر در قطعه اشغال سطح -
ساکنين،سرانهمسكونيتعيينشود.

درپهنههاياقليميمختلف،نوعترکيبابنيهروستایيبایكدیگربه -
بهشرایط باتوجه بافتموجود، با بافتيهماهنگ باشدکه گونهاي

اقليميبهوجودآورد)بافتمتراکمیاپراکنده(.

روستاهاي داراي اقليم گرم و خشك

و اقتصادي( و فرهنگي طبيعي، )محيط بوده روستا هر محيطي شرایط
هویتخاصيرابرايآنبهوجودميآورد.متأسفانهامروزهدربافتهاي
روستایي،بهدليلعدمتوجهبهویژگيهايفوقوگرایششدیدروستایيان
الگوهاوفرمهايشهريشاهداغتشاشدرمنظرروستاها از استفاده به
توسعههاي در مسئله این تأثير هستيم. آن در همگسيختگي از نوعي و
جدیدروستایيبهصورتشكلگيريبافتهايجدیدباهویتمتفاوت
است. مشاهده قابل کيفيتضعيف با شهري حاشيه بافتهاي مشابه و
لذابهنظرميرسدارائهراهكارهاوتوصيههایيبرايطراحيالگوهاي
مناسبساختوسازهايجدیدچهدرداخلبافتقدیميروستاهاوچه
الگوهاي و توصيهها این است. ضروري روستایي جدید بافتهاي در
نيازهاي بتواند باید روستاها، کالبدي هویت به توجه ضمن پيشنهادي

معاصرساکنينرادرابعادمختلفبهطورکاملپاسخدهد.
باتوجهبهتأثيرمستقيمشرایطاقليميدرشكلگيريتودهوفضادر
راهكارهایي و توصيهها بخش این در روستایي، مختلف سكونتگاههاي
ارائهشدهاستکهدرطراحيوساماندهيتودهوفضابهعنوانیكياز
عناصرشكلدهندهمنظربایدموردتوجهقرارگيرد.درارائهاینتوصيهها،

مواردخاصدرشرایطاقليميمختلفموردتوجهقرارگرفتهاست:

و مناطقگرموخشک در -
رایج، الگوي سرد مناطق
الگويدرونگرااست)غالبًا

حياطمرکزي(.
درمناطقمعتدلومرطوب -
الگوي غالبًا رایج الگوي
طرح است. برونگرا
خانههايخطيدرایناقليم

توصيهميشود.
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درتوسعههايجدیدروستایي:
درروستاهايواقعدرپهنةاقليميگرموخشکوسردوکوهستاني، -

بافتمتراکمتوصيهميشود.

-درروستاهايواقعدرپهنهاقليميگرمومرطوبومعتدلومرطوب
بافتپراکندهتوصيهميشود.

روستاهاي داراي اقليم سرد

روستاهاي داراي اقليم گرم و مرطوب

ابنيه فشردگي ميزان لحاظ به بافت نوع که است ذکر به الزم البته
)پراکندهویامتراکم(ممكناستدرشرایطيباتوجهبهوضعيتموجود
روستاي متراکم بافت )مانند نكند تبعيت اقليمي ازشرایط روستا، بستر

الفتدراقليمگرمومرطوب(.
درتعيينمحلاستقراربنادرقطعهدرهرروستامواردزیربایدمورد

توجهقرارگيرد:
محلاستقراربناوجهتآنبهگونهايباشدکهبهلحاظشرایطاقليمي -
بهویژهتابشآفتابوباد،آسایشاقليميساکنينرافراهمکند.این
مسئلهسببهماهنگيبناهايجدیدبابافتکالبديموجودویاایجاد

یکبافتهماهنگوباهویتدرتوسعههايجدیدخواهدشد.

4-2-3- عناصر خرد
دراینبخشراهكارهاوتوصيههايپيشنهاديبرايکنترلوساماندهي
عناصرخردمنظرروستایيشاملمنظرمعابر،منظربام،عناصرکالبديو

عناصرطبيعيبررسيشدهاست.

• منظر معابر	
درساماندهيوکنترلمنظرمعابربافتروستایيابعادزیربایدمورد

توجهقرارگيرد:

• منظر كف	
منظرکفیكيازابعادمنظرروستابودهودرصورتطراحيمناسبسبب
تقویتهویتکالبديوارتقاءکيفيتبصريخواهدشد.درساماندهي

منظرکفمعابر،بایدمواردزیرموردتوجهقرارگيرد:
کليتي بهگونهايکه باشد کالبديروستا زمينه با مناسب طرحکف -

روستاهاي داراي اقليم معتدل و مرطوب
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استفادهازمصالحجدیددرمعابرداخلبافتدرصورتيکههویت -
کالبديروستاراتضعيفکند،ممنوعاست.

• منظر جداره	
توجه و است بافت منظر شكلدهندة عنصر مهمترین معابر جدارة
بخش این در ميطلبد. منظر ساماندهي و کنترل فرآیند در را ویژهاي
جدارهمعابرروستایيبهلحاظارتباطابنيهشكلدهندةجداره،ارتفاعابنيه،
تزئيناتومصالحوتكنيکهايساخت بازشوها،وروديها،جزئياتو

موردبررسيقرارگرفتهاست.
ارتباطابنيهشكلدهندهجداره: -

• عناصري	 جداره، شكلدهنده عناصر بصري ارتباط حفظ براي
چونخطآسمان،خطوطعموديوافقي،بازشوها،وروديها،
ميزانفرورفتگيیابيرونآمدگيوجنسورنگمصالحبدنههاو

تزئيناتبایدموردتوجهدقيققرارگيرد.
• درساختوسازهايجدیددربافتروستایيویابازسازيابنيه	

قدیميمواردیچونبازشوها،خطوطعموديوافقي،وروديها،
ميزانفرورفتگيوبيرونآمدگيبایدبرمبنايالگوهايبوميوبه
گونهايطراحيشودکهانسجامبصريجدارههامخدوشنشود.

منسجموهماهنگباجدارههابهوجودآورد.
زیباشناختي،جنبههاي برمسائل درطرحهايساماندهيکفعالوه -
عملكرديدرروستانظيرعبوردامودفعآبهايسطحيدرنظرگرفتهشود.

درکفسازيمعابرروستایيازمصالحبوميهرمنطقهاستفادهشود. -

درصورتحضورعناصرطبيعينظيرآبوپوششگياهيدرمعابر، -
اینعناصربایدحفاظتشوند.

هدايت  جهت  مناسب  تمهيدات  گرفتن  نظر  در  سطحي؛  آب هاي  هدايت  به  توجه 
آب هاي سطحي
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• اماکنمخروبهدراکثرروستاها،بهعنوانعنصرثابتجدارهکه	
تأثيرمخربومنفيدارد،بایدبهطورنظاممندحذفشوند.

توجه به زمينه كالبدي در ساخت و ساز جديد به خصوص در طرح هاي ميان افزا

توجه به زمينه كالبدي موجود در ابنيه نوساز

بهره گيري از الگوهاي بومي در بازسازي اماكن مخروبه

• درروستاهایيکهفرورفتگيویابيرونآمدگيجداره)مثاًلایوان(	
بخشيازهویتکالبديروستااست،بایددرساختوسازهاي

جدیدنيزاستفادهشود.

• دربافتهايروستایيکهپوششگياهيدرترکيببابافتمصنوع	
بخشيالینفکازهویتکالبديروستااست،ساختوسازهاي
برهم بافت ترکيبکلي انجامگيردکه بهگونهاي باید جدید
نخورد)توجهبهترکيببناهايجدیدباپوششگياهيدربافت

روستایي(.

بهره گيري از الگوهاي بومي در طراحي جديد

تركيب بافت كالبدي با پوشش گياهي
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• به	 بافت بابسترشيبدارکهاجزايشكلدهنده درروستاهایي
به باید بناها ساختوساز هرگونه است، مشاهده قابل وضوح
باشدو بافتهماهنگ ترکيبکلي با تناسبات ارتفاعو لحاظ

انسجاممنظرکلیراازبيننبرد.

بازشوها:بازشوهاازعناصراصليشكلدهندهمنظرجدارهبودهودر -
طراحيبازشوهادربناهاينوسازویامرمتبناهايقدیميبایدموارد

زیرموردتوجهقرارگيرد:
• تعدادواندازهبازشوهادرهرروستاباتوجهبهشرایطاقليمي	

وویژگيهايکالبدبوميروستاتعيينشود.بهعالوهپيرویاز
شكل،اندازهوتعدادبازشوهانوعیهماهنگیدرساختاربصری

روستاایجادخواهدنمود.

• جنسبازشوهادرهرروستابایدباتوجهبهشرایطاقليميهر	
روستاتعيينشود.

بازشوها در اقليم معتدل و مرطوب

بازشوها در اقليم گرم و خشك

پرهيز از ارتفاع زياد ابنيه

• در	 نوساز بناهاي در نامتجانس شكلهای و احجام از استفاده
بافت درون ساختوسازهاي یا و روستایي جدید توسعههاي

مجازنيست.

• ساختوسازهايجدیددرمعابرروستایيبایدبرمبنايمعيارهاي	
زیباشناسي و معماري اصول از تخطي و باشد کالبديموجود

موجود،مجازنيست.

• ارزشهاي	 از حفاظت براي روستایي، باارزش بافتهاي در
مورد جزئيات تمام با باید جداره شكلدهنده عناصر بصري،
توجهقرارگيرندوجدارةبناهاينوسازویامرمتيبایدبهطور

کاملازالگوهايسنتيپيرويکند.
ارتفاعابنيه: -

• بازسازي	 یا و روستایي بافت در جدید ساختوسازهاي در
ابنيه تعدادطبقات براساس باید ابنيه ارتفاعمجاز قدیمي، ابنية
موجودتعيينشود،بهگونهايکهبناهايجدیدباعثآشفتگيو

ناهماهنگيجدارههاوبرهمخوردنخطآسماننشود.

عدم استفاده از ساخت و سازهاي نامتجانس

اجتناب از ساخت و سازهاي نامتجانس با كالبد موجود

ساختوسازجدیددربافتروستا

توجه به سيماي بافت قديم در نوسازی و بازسازی
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شكلدهندة اصلي عناصر از دیگر یكي عنوان به ورودي ورودي: -
جدارهبایدموردتوجهقرارگيرد.

• از	 بناهايقدیمي بناهاينوسازویامرمت درطراحيورودي
الگوهايبومياستفادهشود.

• استفادهازالگوهايمربوطبهوروديمساکنشهريدرروستاها	
ممنوعاست.

مصالحوتكنيکهايساخت: -
درکنترلوساماندهيمنظرروستا،مصالحمورداستفادهدرابنيهوروش
ساختبهعنوانیكيازعناصرشكلدهندهمنظرروستاهاوجزئيالینفک
ازآن،بایدموردتوجهقرارگيرد.نوعمصالح،ترکيبمصالحمختلفو

رنگآنازجملهمواردياستکهتأثيرزیاديبرمنظرروستادارد.
استفادهازمصالحبوميدربافتهايروستایيسنتيازیکسوموجد
با دليلهماهنگي به دیگر ازسوي و بوده برايروستاها هویتيخاص
شرایطاقليمي،آسایشبيشتريبرايساکنينبههمراهداشتهاست.امروزه

نوساز بناهاي در و... آهن سيمان، آجر، نظير مصالحي از استفاده رواج
روستایيویابناهايمرمتيسببمخدوششدنهویتکالبديروستاها
آورده بهوجود منظرحاشيههايشهري مشابه نامطلوب منظری و شده

است.لذاالزماستتدابيرمناسبدراینزمينهاندیشيدهشود.
• تقویت	 بومي ازمصالح استفاده ازطریق کالبديروستا هویت

شود.درارتباطبااستفادهازمصالحبوميمواردزیربایدمورد
توجهقرارگيرد:

	کوهستاني و سرد و خشک و گرم نواحي روستاهاي در
به )براي استفادهشود باال ظرفيتحرارتي با مصالحي از

حداقلرساندنتبادلحرارتيبرونودرون(.

	از درروستاهاینواحیمعتدلومرطولومعتدلوگرم
مصالحیباظرفيتحرارتیکماستفادهشود.

	سياستهايتشویقيجهتاستفادهازمصالحبوميدرنظر
ارزش. با بافت با روستاهای در بهخصوص گرفتهشود،
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بوميموجودبرايارتقاءکيفيتبصريبافتوتقویتهویت
کالبديآناستفادهشود.

• منظر بام	
نوعسقفابنيهدریکروستامنظرخاصيرادرمنظرازنزدیکآن
بهوجودميآورد.درطراحیشهریمنظربام،نمایپنجممحسوبشده
است.درگذشتهدرسكونتگاههايروستایيانتخابنوعسقفمستقيمًا
تحتتأثيرشرایطاقليميبودهومصالحمورداستفادهنيزازمصالحبومي
کالبدي هویت ایجاد ضمن انتخاب نوع این ميشد. انتخاب منطقه هر
خاصبرايهرروستا،بهبهترینشكلپاسخگويشرایطاقليمينيزبود.

متأسفانهامروزهدرساختوسازهايجدیدروستایيویامرمتبناهاي
مصالح از استفاده اقليمي، شرایط به بيتوجهي چون عواملي قدیمي،
ناهمگونبازمينهکالبديویااستفادهنادرستازتكنولوژيهايساخت
جدیدموجداغتشاشونابسامانيدرمنظرعمومیروستابودهوهویت
بوميروستاهاراتضعيفکردهاست.لذاالزماستدرارتباطبانوعسقف

ابنيهومصالحمورداستفادهدرآنمواردزیرموردتوجهقرارگيرد:
درروستاهایيکهمنظربامباداشتنارزشهايبصريخاص،هویت -
کالبديخاصيرادرروستابهوجودآوردهاست،حفاظتکاملازاین
ارزشهايبصريضرورياستودراینراستامواردزیربایددرنظر

گرفتهشود:

	باتوجهبهاهميتمصالحبهعنوانبخشيازهویتکالبدي
روستا،مصالحمورداستفادهدربناهاينوسازویامرمتيبا
توجهبهزمينةکالبديومصالحآنبهگونهايانتخابشود
القاءکننده و بوده روستا کالبدي حيات تداوم نشانگر که
بافت بصري هماهنگي نباشد. جدید و قدیم ميان تضاد

کالبديروستامخدوشنشود.

	ابنيه در ساخت جدید تكنيکهاي از استفاده صورت در
برايمقاومسازيابنيه،بایدتمهيداتيدرنماياینابنيهبه

منظورهماهنگيبابناهايمجاوردرنظرگرفتهشود.

تزئيناتوجزئيات: -
عناصر از دیگر یكي جدارهها در استفاده مورد جزئيات و تزئينات
شكلدهندهمنظرروستاميباشد.اینعناصرموجدتنوعوغنايبصريدر
بافتروستایيبودهوبایددربناهايجدیدومرمتيموردتوجهقرارگيرد:

• بومي	 الگوهاي از مرمتي بناهاي یا و بناهايجدید تزئينات در
استفادهشودواستفادهازالگوهايشهري)مانندتزئيناتباآجر

نمايزردسهسانتي(دربافتهايروستایيمناسبنيست.
• دربهسازيویانوسازيبافتهايباارزشروستایيازالگوهاي	
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• مصالحمورداستفادهدرباموالگويسقفبایدمطابقالگوهاي	
بوميروستاباشد.

• استفادهازالگوهايجدیدبامدرابنيهکههویتکالبديروستارا	
مخدوشمیکندتوصيهنمیشود.

• بناهايخاصکهموجدخوانایيدرکل	 یا ابنيهشاخصو در
بافتروستاهستند،استفادهازالگويمتفاوتبازمينهکالبدي

موجوددرسقفابنيهمجازاست.

در اين منظر استفاده از ورق  گالوانيزه به جاي مصالح بومي سبب تضعيف هويت 
كالبدي روستا شده است

سقف مسطح الگوي منظر بام را مخدوش كرده است

• درصورتاستفادهازتكنولوژيهايجدیددرابنيهبایدتمهيدات	
در روستا در موجود کالبدي زمينة با هماهنگي براي مناسب
نظرگرفتهشود.بهعنوانمثالدرصورتاستفادهازعایقهاي
رطوبتيدربامابنيهبایدتمهيداتمناسبدرنظرگرفتهشودتا

منظرکلبافتمخدوشنشود.

باالیي ارزش داراي کالبدي بافت که تاریخي باارزش روستاهاي در
است،مواردفوقبایددقيقتروباجزئياتبيشتريدرنظرگرفتهشود.

• عناصر كالبدي	
بناهايشاخصوعمومي،تأسيسات،تابلوها،عالئمومبلمانفضاهاي
این ميدهند. شكل را روستا که است کالبدي عناصر جملة از عمومي
عناصربایددرساماندهيوکنترلمنظرروستاهاموردتوجهقرارگيرند.
البتهالزمبهذکراستباتوجهبهميزانارزشبافتکالبدي،هریکاز
اینعناصرتوجهخاصيرادرسطوحمختلفميطلبد.دراینبخشابعاد
مختلفعناصرکالبديکهبایددرفرآیندکنترلوساماندهيمنظرمورد

توجهقرارگيرند،بررسيشدهاست.
عناصر شامل روستا در شاخص عناصر عمومي: و شاخص بناهاي -
قدیمي، حمامهاي مذهبي، )بناهاي فرهنگي - تاریخي باارزش
عمومي شاخص بناهاي و )... و کاروانسراها قلعهها، آبانبارها،
تدوین در ميباشد. )... و مخابرات ادارة، بهداشت، خانه )مدارس،
ضوابطمربوطبهساماندهيوطراحياینابنيهوعناصر،جنبههايزیر

بایدموردتوجهقرارگيرند:
تبعيت منظر بيروني بناهاي نوساز با بافت قديم

مخدوش شدن سيماي كلي بافت )نماي پنجم( به دليل استفاده از مصالح ناهماهنگ
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• نظير	 جدید عمومي ابنيه احداث در بومي الگوهاي از استفاده
...بهگونهايکهاین مدارس،خانهبهداشت،ادارةمخابراتو
این درساختوساز باشند. روستا کالبدي بافت از ابنيهجزئي

ابنيهبایدابعادزیرموردتوجهقرارگيرد:
	استفادهازمصالحبومي
	استفادهازشكلهایکالبديبوميدرطرحاینابنيه
	توجهبهشرایطاقليمیومحيططبيعیدراستقرارابنيهدرقطعه

تودهوفضادانهبندیقطعات
تأسيسات:امروزهتأسيسات)تيرهايبرق،ترانسها،منابعآب،آنتنهاي -
مخابراتيو...(جزءالینفکمنظرروستاهابودهومتأسفانهدراغلبموارد
بهعلتبيتوجهيبهکالبدبوميروستااغتشاشبصريرابرايروستاهابه
ارمغانآوردهاست.لذابرايجلوگيريازایجادنابسامانيمنظرروستادر

ارتباطباتأسيساتروستاهامواردزیربایدموردتوجهقرارگيرد:

• بافت	 از جزئي که باشد گونهاي به تأسيسات استقرار مكان
نباشد. منظر نابساماني موجب و شده محسوب روستا کالبدي

• و	 فني اصول گرفتن نظر در ضمن تأسيسات، با ارتباط در
ابعادو بایدمسائلزیباشناختينظير آنها، از تخصصيهریک
فني اصول ترکيب گيرد. قرار توجه مورد نيز تناسباتورنگ

تأثير تأسيسات بر منظر روستا

طراحي تأسيسات در تركيب مناسب با محيط كالبدي و بستر طبيعي

دو رويكرد توجه و عدم توجه ساخت وسازهاي جديد به حريم بصري عنصر باارزش 
در منظر روستا

• حفاظتکاملازبناهايتاریخيبهعنوانعناصرهویتبخشروستا	
• طبقضوابط	 بر باید قدیمي بناهاي عملكردي و کالبدي احياء

ميراثفرهنگيانجامشود.
• کریدور	 به ویژه )توجه باارزش بناهاي بصري حریم حفاظت

بصریبناهایباارزش(

• درنظرگرفتنفرمابنيه،ابعاد،تناسبات،مصالحبناهاينوسازواقع	
بصري ارزش که گونهاي به شاخص بناهاي بصري حریم در

عناصرشاخصراتضعيفنكند.
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باابعادزیباشناختيسببارتقاءکيفيتبصريروستاشدهواز
نابسامانيوناهماهنگيمنظرجلوگيريخواهدکرد.

تابلوهاوعالئم:تابلوهاوعالئمیكيدیگرازعناصرشكلدهندهمنظر -
ميباشند.دروضعيتموجوداغلبروستاها،عدمضوابطهدایتگردر
اینزمينه،موجداغتشاشونابسامانيمنظرروستاهااست.درصورت
برنامهریزيوطراحيمناسبميتوانازاینعناصربهعنوانابزاري
تدوین استفادهکرد.در بوميروستا کالبديو تقویتهویت جهت
ضوابطمربوطبهتابلوهاوعالئممواردزیربایددرنظرگرفتهشود:

• ابعادوتناسبات	
• جنسورنگ	
• محلنصب	

برنامهریزيشودکهترکيب بهگونهايطراحيو باید سهعاملفوق
هماهنگيبازمينةکالبديموجودبهوجودآورد.

فضاهاي در استفاده مورد مبلمان روستایي، بافتهاي در مبلمان: -
مهم عناصر از )... و تلفن کيوسک زباله، سطل )نيمكت، عمومي
تأثيرگذاربرمنظربودهوبایدموردتوجهقرارگيرد.درطراحيمبلمان

دریکبافتروستایيبایدمواردزیردرنظرگرفتهشود:
• با	 متناسب باید آن اندازه و ابعاد رنگ، جنس، مبلمان، طرح

هویتکالبديروستاوشرایطاقليميآنباشد.
• کالبدي	 محيط از جزئي که باشد گونهاي به باید مبلمان طرح

روستاونهبهعنوانیکعنصرالحاقيناهماهنگدركشود.

4-2-4- عوامل اقليمی
باتوجهبه ایران، اقليميچهارگانه عالوهبرمواردفوق،درپهنههاي
ویژگيهاوشرایطمحيطيهریک،پيشنهادميشوددرتوسعههايجدید
روستایيوبهسازيبافتهايقدیممواردزیردرارتباطباعواملاقليمي

درنظرگرفتهشود:

الف-مالحظاتاقليمي
پيشنهادميشوددرتوسعههايجدیدروستایيدرطراحيمعابربافت -
روستایيبادهايمطلوبونامطلوبهرروستاارزیابيشدهوبهگونهاي
جهتیابيشوندکهبهبهترینشكلازبادهايمطلوب)مانندنسيمدریا
درنواحيمعتدلومرطوبوگرمومرطوب(استفادهشودوازجریان

مبلمان مناسب با اقليم گرم و خشكطراحي تابلوها متناسب با زمينه
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ویژگيهايبسترزمينوامكاناتومحدودیتهايموجود: -
درتوسعههايجدیدروستایيمعابربهلحاظشكلوموقعيتبایدبه
گونهايانتخابشوندکهمنطبقبرویژگيهايبستراستقراربافتباشد
)توپوگرافيوشيبزمين(وساختارمنظرزمينحفظشود.دراینراستا

مواردزیربایدموردتوجهقرارگيرد:

• درصورتيکهدربستراستقراربافتجدیدعناصرطبيعينظير	
انتخاب در باشد، داشته وجود ... و رودخانه پوششگياهي،
ممكن حد تا طبيعي ساختار جدید بافت دسترسي محورهاي

حفظشود.
بافتروستایيدرروستاهايحاشيهدریاي بهعنوانمثالدرتوسعه
خزرکهپوششگياهيجزئيالینفکازهویتروستااست،جهاتتوسعه
ونوعتوسعه)مكانیابيبافتجدید،شبكهمعابر(بایدبهگونهايانتخاب

شودکهسببنابوديمنظرطبيعيآننشود.

تامين سايه در معابر اقليم گرم و خشك

محصوريت فضايي در معابر اقليم گرم و خشك

عدمتوجهتوجهکامل
الزام توجه به شيب زمين

بادهاينامطلوب)بادهايگرموخشککویريدرنواحيگرموخشک
وبادهايسرددرنواحيکوهستاني(دربافتروستایيجلوگيريکند.

تابشآفتاب: -
یكيازعواملاقليميمؤثردرشكلوتناسباتمعابربافتهايقدیمي
روستایيتابشآفتابوميزاننيازبهآندرپهنههاياقليميمختلفميباشد.
منظر با هماهنگ منظر به دستيابي براي روستایي جدید توسعههاي در
بافتقدیمي،اینشرایطونيازهابایددرنظرگرفتهشود.بهعنوانمثال:

• اهميتسایه،نسبتعرض	 به توجه با اقليمگرموخشک در
بایدبهگونهايباشدکهسایه ارتفاعبدنهها به معابرپيشنهادي
کهجزئي ساباط نظير عناصري پيشبيني تامينشود. معابر در
بافتهايجدید در است، بافتها این معابر کالبدي ازهویت
روستایيپيشنهادميشود.طراحياینعناصرباتوجهبهنيازهاي
روزضروريبودهوبایدازتكنولوژيجدیدبهگونهاياستفاده

شودکهمنظرآنبامنظربافتروستایيهماهنگباشد.

شكل گيري معابر با توجه به جهت وزش باد
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4-3- تدوين چارچوب عملياتی كنترل منظر روستا
درفرآیندکنترلومدیریتمنظرروستایيچهارسطحسياستگذاري،
شده پيشبيني اجرا بر نظارت و کنترل و هدایت اسناد راهبردی، طرح
است.سطوحمختلفاینفرآیندباطرحهايروستایيمختلفدرارتباط
قالب در فرآیند این در شده پيشبيني اسناد تنظيم و تهيه که ميباشد
الگوهاي روستا، چشمانداز سند روستا، برنامهاي سياستهاي راهنماي
راهبرديسياستهايروستا،چارچوبطراحيروستا،دستورکارتوسعه
وراهنمايطراحيضروريميباشد.اینفرآیندبهطورکاملدرنمودار
ارائهشدهاست.چارچوباینفراینددرمقالهبرنامهریزیطراحیمحور

)عباسزادگان،مصطفی؛رضوی،حامده۱۳8۵(ارائهشدهاست.

حفظ ساختار محيط طبيعي در احداث شبكه معابر جديد
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سایتهايخاصپهنهها گرهها محورها

راهنمايسياستهايبرنامهايروستا

سياستهايهنجاري

عدالتکارآیي

سياستهاياسنادباالدست نقشفراملي،مليومنطقهايروستا

اسنادطراحانهاسنادبرنامهریزانه

(VISIONسندچشماندازروستا)

چشماندازسياسيمحليروستا چشماندازکالبديفضایيروستاچشماندازفرهنگي،تاریخي چشماندازاجتماعياقتصادي

الگوهايراهبرديسياستهايروستا

مالحظاتتوسعهروستا

مالحظاتطراحانه مالحظاتبرنامهریزانه

چارچوبطراحيروستا)راهبردهايکالن(

رالهرا
هویتوخوانایيسازمانتصوراتذهنيسازمانبصري)عناصروکيفيات(سازمانکالبدي-فعاليتيچشماندازمناظرطبيعيساختار)استخوانبندي(اصليروستا

اسنادکنترلسيمايروستا

راهنمايطراحيروستا دستورکارتوسعهبرايسایتهايخاص

گرهها محورها پهنهها

ضوابطومقرراتضوابطومقررات

تحققپذیريطرحها
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 طراحي فرايند كنترل منظر روستا

سازماندهیتشكيالتمدیریتیبرای
مشارکتروستایيانارزیابیهزینهوفایدهمواجههباکنترلسيمایروستا

تدوینوظایفمدیریتروستایی

فرآيند كنترل منظر روستا
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ایناسنادبهترتيبسطحعملكردوبهطورخالصهمعرفیميشود:
راهنمايسياستهايبرنامهايروستا:اینراهنماسياستهایي -۱-۳-4
بر و ميباشد سرزمين آمایش برنامه از برگرفته که است
اساسسياستهايهنجاريکشورتدوینميگردند.دراین
راستا،کارایيوعدالتدرسطحکالن)منطقه(ازنكاتقابل
برنامهریزيروستامحسوبميشوند. و درطراحي توجه
فراملي، نقش تعيين راهنما این اصلي نقش طرفي از
راهنماي است. روستا و روستایي ناحيه منطقهاي و ملي
کالن سياستهاي از گرفته بر روستا برنامه سياستهاي
کشوري،برنامههايآمایشوسرزمينومنطقهايميباشد.
نظریات اساس بر سند این روستا: چشمانداز سند -2-۳-4
نظریات از برگرفته و سياستگذاران و سياستمداران
از اینسند ميباشد.همچنين مردم و کارشناسان مدیران،
برآیندبرنامههايکالنسياستهايبرنامهاي)درسطحملي
ومنطقهاي(،توانایيهايروستا،حساسيتهاونگرشهاي
توسط باید روستا چشمانداز سند ميگيرد. شكل ساکنين
مطالعاتمنطقهاينواحيروستایي)مطالعاتتهيهطرحهاي
ساماندهيروستایي-پسازاصالحشرحخدماتتهيهاین
طرحهابراساسنقديکهدرفصلقبليبرآنتدوینشد(

تهيهشود.
جهت سند این روستا: سياستهاي راهبردي الگوهاي -۳-۳-4
تحققاهدافچشماندازروستاوراهبردهایيبامالحظات
برنامهریزانهوطراحانهتدوینميگردد.الگوهايراهبردي
براساسمالحظاتموضعي)مكاني(وموضوعيميباشد.
اینسنددرمرحلهتهيهطرحبرايخودروستاانجامميپذیرد.
دراینمرحلهشرحخدماتتهيهطرحهايروستایياهداف
چشماندازرابابهرهگيريازشناسایيدقيقترروستادرابعاد
کالبديوغيرکالبديتدوینميکند.اینسنداولينمرحله

تهيهطرحروستامحسوبميگردد.
ميانيکه اینسند،سندياست چارچوبطراحيروستا: -4-۳-4
منظر کنترل اسناد به را پيشين( مورد )سه پشتيبان اسناد

روستامتصلميکند.دراینسند،راهبردهايکليدرمورد
طبيعي، منظر چشمانداز اصلي، ساختار قالب در روستا
سازمانبصري،سازمانکالبدي-فعاليتي،سازمانتصورات
ذهني،هویتوخوانایيتعيينميشودوپهنهها،محورها،
آنها مورد در منظر کنترل که خاص سایتهاي و گرهها
بایدصورتگيرد،معرفيميشود.اینسندبهصورتیک
نقشهباتوضيحاتالزمراهبردهایيدرخصوصهرکداماز
عناصرروستاراارائهميدهد.اینچارچوبیكيازمراحل

فرآیندتهيهطرحهايروستایيمحسوبميشود.
دستورکارتوسعه:اینسندازجملهاسنادياستکهمنظر -۵-۳-4
کنترل مستقيمًا حساس و خاص سایتهاي در را روستا
کالن راهبردهاي براساس که طوري به ميکند. هدایت و
چارچوبطراحيروستاهاسياستهایيراتدوینميکند.
اینسياستهاتعيينکنندهنحوهتدوینضوابطومقرراتبراي
سایتهايخاصميباشد.اینسندبرحسبموردميتواند
بهمسائلگوناگونيبپردازد.بهعنوانمثالدستورکارتوسعه
ميتواندبهمسائلساختیکبنا،نحوهمواجههبایکپهنه
یامحورویاحفظیکعنصرروستایيبپردازد.سنددستور
کارتوسعهدرفرآیندتهيهطرحهايروستایيبرحسبنياز
تهيه مجزا سند یک عنوان به ميتواند یا و ميشود تهيه
شودوليحتمًابایدازچارچوبطراحيروستاتبعيتکند.
که است اسنادي جمله از نيز سند این طراحي: راهنماي -6-۳-4
سند این ميکند. هدایت و کنترل مستقيمًا را روستا منظر
کل توسعه هدایت براي را سياستهایي و دستورالعمل
ميدهد. ارائه محورها و گرهها پهنهها، سطح در روستا
ضوابطومقرراتروستابراساساینسندتهيهميشود)به
استثنايضوابطمربوطبهسایتهايخاص(.اینسندبراي
تهيهطرحهاي فرآیند از تهيهميشودوبخشي کلروستا

روستایيمحسوبميشود.
تهيهوتنظيمایناسنادبایدباتوجهبهنوعطبقهبنديروستابهلحاظ
ارزشبصریآنانجامشود.درروستاهايدارايارزشبصريمتوسط
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پاسخگوییکنترلمنظرروستاهانمیباشندوالزماستاصالحاتیاساسی
ابعاد بتواند که خدماتي شرح تدوین لذا پذیرد. انجام طرح دو این در
مختلفمنظرروستاهايایرانراتحتپوششقراردهدبسياراهميتپيدا
ميکند.دراینبخشروندیبرايتهيهطرحهايروستایيپيشنهادشده

استکهبهمسئلهمنظرروستاییتوجهویژهدارد.

4-4-1- تدوين شرح خدمات طرح هاي روستايي با در نظرگرفتن 
منظر

اینطرحها ازمهمترینطرحهایروستایی،طرحهادياست. یكی
برایتعدادبسيارزیادیازروستاهایایرانتهيهشدهاست.طرحهادی
یكيازانواعطرحهايروستایياستکهبرايساماندهيبافتروستایي
تهيهواجراميشود.اینطرحهابيشترینتأثيررابرابعادمختلفکالبدي
-اجتماعيواقتصاديروستاهادارند.درشرحخدماتطرحهادي،مسئله
ابعادمهمهویتروستاهامورد از سيماومنظرروستایيبهعنوانیكي
لحاظ به را فراواني مشكالت موضوع این است. گرفته قرار بيتوجهي
منظربرايروستاهابههمراهداشتهوتحوالتهویتی،کالبديوطبيعي
به منجر غالبًا آوردهاست،که بهوجود رادرروستاهايکشور فراواني
تضعيفهویتروستاهادرابعادمختلفشدهاست.اینمسئلهضرورت
تدوین و تهيه در را آن ساماندهي و کنترل و روستایي منظر به توجه
اینگونهطرحهامطرحميکند.دراینراستاابتداشرحخدماتطرحهاي
هاديروستایيازنظرمنظربررسيشدهوسپستوصيههايالزمدراین

زمينهارائهشدهاست.
بابررسيشرحخدماتطرحهاديدرارتباطبامنظرروستا،مواردزیر

استنتاجشدهاست:
-دربخشهايمختلفاینطرحها،منظرروستادرابعادمختلف)منظر

مصنوعوطبيعي(موردتوجهقرارنگرفتهاست.
کالبدي بخش در مشخصًا و شناخت مرحله و مطالعات بخش در  -
واجتماعيتاحدوديبهعواملتعيينکنندهمنظرروستاتوجهشده
است،امابهطورکاملودرارتباطمستقيمبامنظرروستابدانپرداخته

نشدهاست.
-دربخشتجزیهوتحليلنيزسيمايروستاوعواملشكلدهندهو

مراحل صدور مجوز ساخت و ساز در روستا

ومعموليتهيهایناسنادبرعهدةبنيادمسكنخواهدبود.درروستاهاي
بنياد توسط باید مختلف مراحل در اسناد این تهية باارزش بافت داراي

مسكنوبانظارتميراثفرهنگيانجامشود.

4-4- اسناد ساماندهی و كنترل منظر روستا
درتدوینچارچوبعملياتیکنترلمنظرروستا،تهيهاسنادهدایتو
کنترلمنظرروستادرفرایندکنترلاهميتزیادیدارد.چنانچهچارچوب
عملياتیکنترلمنظرروستاکهدربخشقبلتدوینشد،پایهتهيهاسناد
کنترلپذیرفتهشود،الزماستنقشهریکازطرحهایروستاییکهبر
این از تأثيرگذاراست،معرفیشود.درفصل۳نقشهریک ابعاد این
طرحهارادرپاسخگوییبهچهارچوبعملياتیکنترلمنظرروستاتحليل
شد.الزمبهتوضيحاستکهطرحهایساماندهیروستاییوطرحهادیبا
شرحخدماتکنونی– همانگونهکهدرفصل۳بدانپرداختهشد-قادربه

ساکنروستامتقاضیساختوساز

دهياری

استعالمازسازمانهایمختلف

بخشداری

مهندسناظر Cبنيادمسكنميراثفرهنگی AB

بخشداری

صدورمجوزساخت

ساختوساز
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تأثيرگذاربرآنموردتوجهقرارنگرفتهاست.
خاصي پيشنهاد حاضر حال در طرحها این پيشنهادات مرحله در  -
درموردمنظرروستاارائهنمیدهد.لذاتوجهبهاینمورددرتعيين

برنامههاوپروژههايپيشنهاديضرورياست.
مختلف ابعاد به توجه منظرروستایي کنترل و راستايساماندهي در
لذا است. ضروري روستایي طرحهاي تهيه مختلف مراحل در منظر
پيشنهادميشوددرهریکازمراحلشناختومطالعاتپایه،تجزیهو
تحليلوتعيينبرنامههاوارائهپروژههايپيشنهادي،مطالعاتمربوطبه

منظردقيقًاانجامشود.
ارائهشدهاست. ازمراحلجداگانه پيشنهاديدرهریک ذیاًلموارد
-مرحلهاول،شناسایيپایهدرسطحروستا:دراینمرحلهکهدرچهار
اجتماعي، محيطي، بررسيهاي روستا، زمينة و پيشينه شامل فصل
عنوان تحت جدید فصل یک ميگيرد، انجام کالبدي و اقتصادي
بررسيهايمنظرروستابهمواردمذکوراضافهشود.زیرمجموعههاي

پيشنهادياینفصلشاملمواردزیراست:
• بررسيمنظرروستا	

	بررسیوشناختمنظرروستاوعواملتأثيرگذاربرآن
	بررسیوشناختمنظرطبيعیروستاوعواملتأثيرگذاربرآن

دراینمطالعاتتوصيهميشودبرايهرروستایکشناسنامه)اسناد
تصویري(تهيهشود.

-مرحلهدوم،تحليلواستنتاجازبررسيهاوتدوینچشماندازها:این
مرحلهشاملارزیابيمطالعاتمرحلهاول)شناخت(ميباشد.بنابراین
الزماستمطالعاتپایهانجامشدهدرارتباطبامنظرروستایيدقيقًا

موردارزیابيوتجزیهوتحليلانجامگيرد.
• ارزیابیوتحليلویژگیهایمنظرروستا	

	نقاط( روستا کالبدی منظر ویژگیهای تحليل و ارزیابی
قوت،ضعف،فرصتهاوتهدیدها(

	نقاط( روستا طبيعی منظر ویژگیهای تحليل و ارزیابی
قوت،ضعف،فرصتهاوتهدیدها(

-مرحلهسوم،تعيينبرنامهها،پروژههايپيشنهاديوارائهطرحهادي:
ازبخشهايموجودشامل تهيهطرح،درهریک از اینمرحله در

تدوین و هادي طرح ارائه پيشنهادي، پروژههاي و برنامهها تعيين
ضوابطومقررات،باتوجهبهمطالعاتمرحلهشناختونتایجحاصل
ازارزیابيانجامشدهدرمرحلهدوممنظرروستایينيزبایدموردتوجه

قرارگيرد.
درمجموع،موارديکهبایددرهریکازاینبخشهادرارتباطبامنظر

روستادرنظرگرفتهشود،ارائهشدهاست:
-تعيينبرنامههاوپروژههايپيشنهادي:

• منظر	 کنترل و ساماندهي پروژههاي اولویتبندي و تعيين
روستایيشاملمنظرکالبديومنظرمصنوع.

-تدوینضوابطومقررات:
• ضوابطمربوطبهمنظرمصنوعروستاشاملمنظرمعابروفضايباز	
• ضوابطمربوطبهنحوهساختوسازدرروستاباتأکيدبرحفاظت	

ازارزشهايبصريروستا
• ضوابطمربوطبهمنظرطبيعيمربوطبهنحوهبهرهبرداريازعناصر	

پيشنهادي یا موجود اقتصاديوخدماتي فعاليتهاي و طبيعي
محيطزیست. حفاظت سازمان مصوب ضوابط براساس طرح

و  ضوابط  تدوين  چگونگي  زمينه  در  پيشنهادات   -2-4-4
دستورالعمل هاي اجرايي

ضوابطیكيازابزارهايکنترليروستاهادرابعادمختلفازجملهمنظر
روستاميباشد.درحالحاضرضوابطمربوطبهنحوةاستفادهاززمين،
تفكيکواحداثساختماندرکاربريهايمختلفبهطوریكسانبراي
تمامروستاهامورداستفادهقرارميگيرد.اینمسئلهبهدليلبيتوجهيبه
شرایطاقليمي،ویژگيبسترروستا،وضعيتاقتصاديواجتماعيروستاها،
مشكالتيازجملهتضعيفهویتکالبديروستاهاراسببشدهاست.

الزماستدرتدوینضوابط،اینویژگيهاموردتوجهقرارگيرد.
مقررات تدوینضوابطو بایددر نكاتومسائليکه اینبخش در

روستاهادرنظرگرفتهشود،موردبررسيقرارگرفتهاست.
-ضوابطکليمربوطبهنحوةاستفادهازاراضي:

• بافت	 از خارج دامداري و صنایع نظير کاربريهایي مكانیابي
کالبديروستاوباتوجهبهحرایمطبيعيروستاانجامشود.
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• درارتباطبااینکاربريهافرمابنيه،تناسباتومصالحبهگونهاي	
درنظرگرفتهشودکهمنظرطبيعيروستامخدوشنشود.

• توسعهوساختواحدهايصنعتيدراطرافروستا،درصورتي	
کهچشماندازروستارامخدوشکند،مجازنيست.

-ضوابطومقرراتاحداثساختمانباتوجهبهمعيارهاياقليمي:
• درتدوینضوابطاحداثساختمان،معيارهاياقليميهرروستا	

درنظرگرفتهشود.دراینزمينهمواردزیربایدموردتوجهقرار
ابنيهازیكدیگر،تعدادوسطح بنا،فاصلة گيرد:جهتاستقرار
بازشوها،نحوةارتباطابنيهبایكدیگر)بافتمتراکمیاگسترده(،

فرمپالن،نوعسقف،نوعمصالح.
توجهبهاینویژگيها،هویتکالبديخاصيرابرايهرروستاایجاد

خواهدکرد.
-ضوابطومقرراتساختمانباتوجهبهاصل»عدماشراف«:درارتباط
بااصلعدماشراففاصلةمنطقيبلوكهايساختمانيدرهرروستابا

توجهبهالگوهايبومي)فرهنگي– کالبدي(تعيينشود.
-ضوابطومقرراتدرحوزةکاربريمسكوني:

• درتفكيکقطعاتمسكونيحداکثروحداقلمساحتباتوجه	
بهدانهبنديموجودبافتتعيينشود.

• تنوعاندازةقطعاتدرحديباشدکهتناسبمنظرروستارعایتشود.	
• تناسباتحجمساختهشدهدرقطعاتمتناسببامنظربافتباشد.	
• سطح،جهتومحلاشغالبنادرهرقطعهباتوجهبهویژگيهاي	

اقليميوهماهنگبابافتکالبديروستاتعيينشود.
• ارتفاعابنيهبایدهماهنگبابافتکالبديموجوددرنظرگرفتهشود.	
• یا	 بافتقدیمو درساختوسازهايجدیدمسكونيدرداخل

درتوسعههايجدیدروستایياستفادهازالگوهايمعماريبومي
ضرورياست.

• کالبدي	 زمينة با هماهنگ باید جدید ساختمانهاي در مصالح
موجودباشد.

• ورودي،	 درهاي نردهها، شامل مسكوني واحدهاي عناصر
دودکشها،تزئينات،ناودانهاو...بایدبهگونهايطراحيشوند
باارزش بافتهاي در نكند. مخدوش را روستا کلي منظر که

روستایي،اینعناصرباتمامجزئياتبایدطراحيشوند.
• دراحداثواحدهايمسكونيشيوةمعيشتروستایياندرنظر	

گرفتهشود.)انبارعلوفه،محلنگهداريدامو...(
• درصورتامكاندسترسيواحدهايمسكونينوسازویاقدیمي	

جدارة منظر هماهنگسازي براي مناسب تمهيدات اتومبيل، به
واحدمسكونيباکالبدبوميروستادرنظرگرفتهشود.

-ضوابطومقرراتدرحوزةکاربريهايعمومي)آموزشي،بهداشتي-
درماني،اداري(:

• حداقلوحداکثرمساحتکاربريهايعموميباتوجهبهاندازه	
دانهبنديموجودبافتتعيينشود.

• مناسب	 تمهيدات بزرگ، قطعات از استفاده به نياز درصورت
جهت معماری( طراحی در مناسب روشهای از )بهرهگيری
هماهنگسازياینقطعاتباقطعاتبافتدرنظرگرفتهشود.

• دراحداثبناهايجدیدعموميویابهسازيآنهابهرهگيرياز	
اصولمعماريبوميروستاضرورياست.

• استفادهازمصالحهماهنگبابافتکالبديروستادراحداثابنيه	
عموميضرورياست.

• جهت	 الزم اقدامات باید عمومي ابنية مقاومسازي براي
هماهنگسازيمنظراینابنيهبامنظربوميدرنظرگرفتهشود.

• و	 مجاور ابنية ارتفاع به توجه با عمومي ابنية طبقات تعداد
هماهنگباآنهاتعيينشود.

• تدوینضوابطودستورالعملبرایایجادجلوخانبرایبناهاي	
عموميدرنظرگرفتهشود.

-برایتدوینضوابطومقرراتدرحوزةکاربريتجاريمواردزیردر
نظرگرفتهشود:

• الگوهايمعماريبومي	 از درطراحيواحدهايتجاريجدید
بهرهبردهشود.

• حداکثروحداقلمساحتواحدهايتجاريبرمبنايدانهبندي	
کلبافتتعيينشود.

• سایهبان	 کرکره، تابلوها، نظير تجاري واحدهاي الحاقي عناصر
بایدهماهنگبامنظرروستاباشد.
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• پارکينگودسترسياتومبيلواحدهايتجاريمتناسبباویژگي	
کالبديروستاتعيينشود.

-ضوابطومقرراتدرحوزةکاربريصنعتي:
• با	 ارتباط در تفكيكي قطعات مساحت حداکثر و حداقل

منظر که شود، گرفته نظر در گونهاي به صنعتي کاربريهاي
طبيعيموجودرامخدوشنكند.

• برايمقابلهباآلودگيبصريمناظراطرافروستافرمابنيه،تناسبات	
ومصالحکاربریصنعتیبایدمتناسبباویژگیبصریروستاباشد.

• استقرارصنایعدرحریمحوزههايبصريباارزشروستاممنوعاست.	
-ضوابطومقرراتدرحوزةکاربرياراضيزراعيوباغات:

• برايحفاظتازمنظرطبيعيروستا،ساختوسازهايمسكوني	
دراراضيکشاورزيوباغاتمجازنيست.درشرایطضروري

رعایتمواردزیرضروریاست:
	بایدفرم،تناسبات،ارتفاع،نوعمصالحو...بهگونهایباشد

دربرگيرنده طبيعت و نكرده مخدوش را طبيعی منظر که
کالبدباشد.

	ساختوسازهابراساسساختارمنظرزمينبودهوآبو
گياهوشكلزمينشكلدهندهساختوسازهاباشد.

-ضوابطومقرراتدرحوزهکاربريمذهبيوفرهنگي:
• و	 تناسبات( فرم، )شامل بومي معماري الگوهاي از بهرهگيری

توجهبهشرایطاقليميمنطقهضرورياست.
• رامخدوش	 روستا کالبدي کههویت مصالحجدید از استفاده

در نيست. مجاز فلزي پيشساخته منارههاي و گنبد نظير کند
مناسبجهت تمهيدات باید ازمصالحجدید، استفاده صورت

هماهنگسازينمايبنابامنظرکالبديبافتاتخاذشود.
• فضايوروديمسجدبادرنظرگرفتنعقبنشينيبهعنوانیک	

فضايبازعموميطراحيشود.
• جهتتأکيدبرمساجدبهعنوانبخشيازعناصرشاخصروستا،	

حریمبصرياینعناصرشناسایيشودوهرگونهساختوسازدر
اینحریملحاظارتفاع،تناسباتونوعمصالحباتوجهواحترام

بهبنايمسجدانجامپذیرد.

-ضوابطومقرراتمربوطبهغسالخانهوگورستان:
• منظر	 هماهنگي جهت الزم اصول غسالخانه بناي احداث در

کالبديآنباکالبدبوميروستادرنظرگرفتهشود.
• پوشش	 از گورستان، در محصوریت ایجاد به نياز صورت در

گياهيبهعنوانعنصرغالباستفادهشودتاتأثيرمثبتیبرمنظر
روستاداشتهباشد.

-ضوابطومقرراتمربوطبهتأسيساتزیربنایي:
• این	 بناي در استفاده مورد مصالح و تناسبات شكل، اندازه،

تأسيساتبایدبهگونهايانتخابشودکهبابافتکالبديروستا
هماهنگباشد.

• دراطرافبناهاوفضاهايشاخصروستاودربافتهايباارزش	
روستایي،مكانیابيوطراحيتأسيساتبایدبهگونهايباشدکه

ارزشهايبصريموجودراخدشهدارنكند.
• ارتقاء	 جهت سبز فضاي احداث زیربنایي تأسيسات حریم در

کيفيتبصريوعاملهماهنگکنندهبامحيطروستایيتوصيهشود.
-شبكةمعابر:

• درضوابطومقرراتطبقهبنديراههااصولفنيبهگونهايدر	
عبارتي به نكند. تغيير روستا مورفولوژي که شود گرفته نظر

راههايجدیدبایدمنعكسکنندةویژگيمعابرموجودباشد.
• درطراحيمعابرجدید،مسائلاقليميومحصوریتآنهادرنظر	

گرفتهشود.
• درطراحيمعابرجدید،ساماندهيمعابرقدیمي،جنبههايعملكردي	

معابرروستایيشاملعبوردامازمعابر،نحوةمعيشت،سيستم
جمعآوريآبهايسطحيودفعفاضالبدرنظرگرفتهشود.

• فضاهاي	 ارتباطي، شبكه و بافت نوع به توجه با روستاها در
مناسبجهتنگهداريوسایلکشاورزيدرنظرگرفتهشود.

• درصورتيکهنوعبافتروستا،امكانحرکتاتومبيلدرداخل	
بافترافراهمآورد،بایدمكانمشخصيبهعنوانپارکينگدر

نظرگرفتهشودبهگونهايکهمنظرکليبافتمخدوشنشود.
• درتدوینضوابطگذربنديروستادرتوسعههايجدیدروستایي	

ویابهسازيبافتقدیم،حفظهویتکالبديروستاضرورياست.
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• منظور	 به باارزش ابنيه تخریب که شود تدوین دستورالعملی
تعریضمعابرراغيرمجازبداند.

-حریمروستا:
• هرگونهساختوسازدرحریمروستابایدسيمايطبيعيروستارا	

درنظرداشتهباشدومناظرطبيعيروستاراتخریبنكند.
• درهرنوعساختوسازدرحریمروستااصولمعماريروستایي	

بایدموردتوجهقرارگيرد.
-حریمراههايروستایي:

• درموارديکهراهعبوريازداخلروستاعبورميکند،دراجراي	
بصري کيفيت که دستورالعملی و ضوابط تدوین راه، حریم
بدنههاوفضاهايبازداخلروستارادرنظربگيرد،الزامیاست.

• ایجادفضايسبزدرحریمراههايروستایيبهعنوانبخشياز	
هویتروستاها،توصيهشود.

• دراجرايحریمراههايروستایي،ساختوسازهاياطرافاین	
حریمبایدبهگونهايباشدکهسيمايبصريراهرامخدوشنكند.

-حریمخطوطانتقالنيرويبرق:
• درمكانیابيتأسيساتمربوطبرقبهروستاها،معيارهايفنيبه	

گونهايانجامشودکهمنظرروستارامخدوشنكند.
-حریماستقرارصنایع:

• دراستقرارصنایعبایدتمهيداتمناسبجهتمقابلهباآلودگيهاي	
بصريناشيازاینفعاليتهارادرنظرگرفت.دراینزمينهتوجهبه
فرمابنيه،تناسبات،مصالحضرورياست.بهعنوانمثالدرصورت
استقرارصنایعدرکنارمسيرهايارتباطيبهطرفروستابایدباتمهيداتي
مانندطراحيپوششگياهيمناسبازاغتشاشبصريجلوگيريکرد.

• از	 حفاظت روستا، کالبدي بافت بيرون در صنایع استقرار در
ارزشهايبصريموجود)ارزشهايکالبديوطبيعي(ضروري

است.

-ضوابطومقرراتتأمينآبشرببهداشتي:
• درتأمينآبشربروستاها،ضمندرنظرگرفتنمعيارهايفني،	

اصولزیبایيشناسانهمربوطبهبافتهايکالبديروستانيزباید

درنظرگرفتهشود.
• باید	 روستایيان رفتاري الگوهاي تأمينآبشربروستاها، در

استفادة روستایيانجهت تجمع )مكانهاي گرفتهشود نظر در
عموميازآببرايشستشوو...(
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نظارتقانونيیكيازابزارهايمؤثروکارآمددرفرآیندکنترلسيماي
روستاهاميباشد.دراینراستاتدویندستورالعملهاوضوابطقانونيدر
زمينهکنترلسيمايروستایيباتوجهبهماهيتآنوعناصرتشكيلدهندة
آنضروريميباشد.دراینبخشبرمبنايمطالعاتانجامشدهدرارتباط
سيماي کنترل پيشنهاديجهت لوایح سيما، اصليشكلدهنده عناصر با

روستایيوساماندهيآنارائهميشود.
الزمبهذکراستدراینزمينهابتدابایدیکطبقهبنديکليازروستاهاي
کشوربهلحاظميزانارزشکيفیسيماانجامشود.اینطبقهبنديبرمبناي
معيارهایيخواهدبودکهتعيينکنندهارزشسيمايروستایيميباشند.این
معيارهانيزبایدتوسطبنيادمسكنوبانظارتميراثفرهنگيوباتوجه
بهعناصراصليشكلدهندهمنظرروستایيکهبهتفصيلدرنمودارصفحه

82ارائهشدهاست،بهطوردقيقتبيينشود.
درنتيجه،درابتدابنيادمسكنروستاهاراازنظرميزانارزشسيماي
آنهاطبقهبندينمودهومدیریتوکنترلسيمايروستاهايباارزشباید
داراي موردروستاهاي در باشد. فرهنگي ميراث کنترل و نظارت تحت
مدیریت هرم رأس در مسكن بنياد معمولي و متوسط ارزش با سيماي
دو توسط روستایي سيماي کنترل دارد. قرار پيشنهادي فرآیند کنترل و

سازمانفوقدرسطحعواملزیربایدصورتپذیرد:

4-5-1- چشم اندازها
• ديدها و چشم اندازها به منظر زمين اطراف روستا	

-چشماندازهايطبيعيروستاماننددیدبهکوه،جنگلوچشماندازهاي
مصنوعشاملانواعساختوسازبایدبرمبنايسياستهاوطرحهاي
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استراتژیکتدوینشدهروستا،کنترلشود.
دراینزمينهبرمبنايسياستهاواستراتژيهايتدوینشدهبایددرارتباط
باکریدورهايبصريبهطرفعناصرشاخصومنظرها،عناصرمصنوعبا
تراکمساختوساز،سبک توسعهروستاوساختوسازهايجدید، ارزش
معماريساختوسازهايجدیدميزانبهرهبرداريازمنابعطبيعي)جنگلها،

تپهها،رودخانه(ضوابطومقرراتاجرایيتدوینشود.

• سيماي روستا از دور	
-بهمنظورحفاظتازسيمايازدورروستا،بایدمقرراتوضوابطمربوطبه
توسعههايجدیددرداخلبافتروستاوخارجازآندرارتباطبامقياس
ابنيه،نوعمصالح،ترکيبابنيه،سبکمعماريوميزانبهرهگيريازعناصر
طبيعي،حفاظتازعناصرشاخصوتعيينحریمبصريآنهاتدوینشود.

4-5-2- عناصر كالن
• شكل و تناسبات معابر	

-درتعریضمعابرروستایيویژگيهايکالبديبافتنظيرنسبتعرضبهارتفاع
معبر،دیدومنظرها،سلسلهمراتبفضایيبایدبرمبنايضوابطومقررات
تدوینشدهبهگونهايدرنظرگرفتهشودکههویتکالبدي۱روستاازبيننرود.
-درتوسعههايجدیدروستاطراحيشبكةمعابرجدیدبهلحاظفرممعبر،
سلسلهمراتب،محصوریتفضایيوتنوعبصريبرمبنايالگويمعابربافت
قدیمباشد.دراینزمينهتدوینضوابطومقرراتدقيقضرورياست.در
تدوینضوابطومقرراتعالوهبرمواردفوقتوجهبهویژگيهايمحيط
طبيعيشاملجهتوزشباد،جهتتابشآفتابوویژگيهايبسترزمين

ضرورياست.

• فضاهاي باز	
و بافتروستایيوساماندهي ارزشهايبصري از -جهتمحافظت
باز فضاهاي بهسازي عمومي، باز فضاهاي با ارتباط در سيما کنترل

۱-هویتکالبديروستاتوسططرحهايمطالعاتيبایدتعيينگردد.

بافت در جدید باز فضاهاي طراحي یا و روستاها قدیمي بافت در  
ميزان ابعادفضاها، باید زمينه این در نوسازروستایيضرورياست.
محصوریت،نوعمصالح،نحوةارتباطابنيهبایكدیگر،عناصرالحاقي
نظيرتابلوها،عالئم،تأسيسات،مبلمان،کفسازيوعناصرطبيعيشامل
آبوپوششگياهيباتوجهبهویژگيهاياقليميوهویتکالبدي
روستابرطبقضوابطودستورالعملهايطراحيروستاپيشبينيگردد.
-درصورتوجوددیدومنظرهايمطلوببهعناصرشاخصکالبدي
باید رودخانه، و دریا گياهي، پوشش کوه، نظير طبيعي عناصر یا و
هرگونه از شده تدوین طراحي دستورالعملهاي و ضوابط طبق بر
ساختوسازيکهایندیدهاراتضعيفکندویاازبينببردممنوعشود.

• دانه بندي	
-درتوسعههايجدیدروستا،تعييندانهبنديقطعاتبرمبنايضوابطو
مقرراتتدوینشده،بایدمتناسبباالگوهايبوميونيازهايروستایيان
وشيوةمعيشتآنهاباشد.دراینزمينهتعيينالگوهايپيشنهاديبر

مبنايالگوهايبوميبرايتوسعههايجدیدروستاضرورياست.

• توده و فضا	
-تودهوفضابهعنوانیكيازعواملشكلدهندةسيمايروستایي،بر
مبنايشرایطمحيطيهرروستا)محيططبيعي-فرهنگي-اقتصادي(
هویتبصريخاصيرابرايروستاهايمختلفبهوجودآوردهاست.
جهتتقویتهویتبصريوجلوگيريازمخدوششدنآن،بایدمحل
استقراربنادرقطعه،سطحاشغال،ارتباطاحجامبایكدیگرودانهبنديقطعات
درساختوسازهايجدیدروستایيدردرونبافتوهمچنينبافتهايجدید
روستایي،مطابقباضوابطودستورالعملهایيکهباتوجهبههویتکالبدي
روستاوشرایطاقليمي-فرهنگيواقتصاديتدوینشدهاست،تعيينشود.

4-5-3- عناصر خرد
• سيماي معابر	

درساماندهيوکنترلسيمايمعابرروستایي،سيمايکف،سيمايجدارهوسيماي
باممهمترینابعادقابلتوجهدراینزمينههستندومفادزیربایدموردتوجهقرارگيرد:
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• سيماي كف	
-سيمايکفبهعنوانیكيازابعادسيمايمعابر،بهلحاظنوعمصالحو
طرحکفسازيبایدتابعضوابطومقرراتيباشدکهبرطبقراهنماي
طراحيروستاتهيهشدهاست.دراینزمينهتوجهبهمسائلزیباشناختي،
جنبههايعملكرديوهویتکالبديروستاضروريواستفادهازهرگونه
است. ممنوع شود آنها شدن مخدوش سبب که طرحهایي و مصالح
-درراستايحفظهویتکالبديبافتروستاها،بهرهگيريازمصالحبوميدر
در باید مسئله این است. ضروري روستایي جدید بافتهاي کفسازي
طرحهايمختلفروستایيوضوابطومقرراتتدوینشدهدرنظرگرفتهشود.

• سيماي جداره	
ارتفاع روستایي، بافت معابر جداره سيماي کنترل و ساماندهي در  -
ابنيهشكلدهندةجداره،بازشوها،وروديها،جزئياتو ابنيه،ارتباط
و بومي الگوهاي مبناي بر ساخت تكنيکهاي و مصالح و تزئينات
و ضوابط تدوین زمينه این در شود. تعيين موجود کالبدي هویت
دستورالعملهايطراحيجهتحفاظتازارزشهايکالبديوبصري
است. طرحهايجدیدضروري ارائه در آن از بهرهگيري و موجود

• سيماي بام	
-درروستاهایيکهسيمايبامباداشتنارزشهايبصريخاصهویت
کالبديخاصيرابهوجودآوردهاست،حفاظتکاملازاینارزشها
الگوي و بام در استفاده مورد مصالح راستا این در است. ضروري
با که باشد مقرراتي و تابعضوابط باید مرمتي و نوساز ابنيه سقف
توجهبههویتکالبديروستاتدوینشدهاست.درصورتاستفادهاز
تكنولوژيهايجدیددرابنيه،بایدتمهيداتمناسبجهتهماهنگيبا

زمينةکالبديموجوددرنظرگرفتهشود.

• عناصر كالبدي	
بناهايشاخصوعمومي،تأسيسات،تابلوها،عالئمومبلمانفضاهاي
عموميبهعنوانعناصرکالبديشكلدهندةسيمايروستاهستندوباید
جهتکنترلسيمايروستایيموردتوجهقرارگيرند.ساماندهيوکنترل

سيمايروستادراینزمينهبایدمطابقمفادزیرانجامپذیرد:
-عناصرباارزشتاریخي-فرهنگي)بناهايمذهبي،حمامهايقدیمي،
آبانبارها،قلعهها،کاروانسراهاو...(بایدبراساسضوابطومعيارهاي
ميراثفرهنگيشناسایيوبهطورکاملحفظشوند.درارتباطبااین
عناصرالزماستپسازتعيينعناصرباارزشروستا،حریمبصرياین
عناصرتوسطميراثفرهنگيمشخصشودوهرگونهساختوسازو
مداخلهدربافتکالبديروستادراینحریمبهلحاظفرمابنيه،ابعاد،
تناسبات،مصالحوسبکمعماريمطابقضوابطومقرراتميراثوبه

گونهايباشدکهارزشبصريعناصرباارزشمخدوشنشود.
-احداثابنيةعمومي)مدارس،بهداشت،ادارةمخابراتو...(توسطسازمانهاي
ذیربطدرروستاهابایدبرطبقدستورالعملهايطراحيوضوابطومقررات
تدوینشدهبرايروستاباشد.استفادهازمصالحبومي،فرمکالبديبومي
وتوجهبهشرایطاقليميومحيططبيعيدراینزمينهضرورياست.
-درساماندهيوکنترلسيمايروستاها،تأسيساتبایدبهعنوانبخش
با ارتباط در گيرند. قرار توجه مورد باید روستا سيماي از الینفكی
باید ذیربط توسطسازمانهاي تأسيساتمختلفدرروستا پيشبيني
مسائل آنها، از یک هر تخصصي و فني اصول درنظرگرفتن ضمن
گيرد. قرار توجه مورد نيز ورنگ تناسبات و ابعاد نظير زیباشناختي
مسائل درباره بایدضوابطي فني، معيارهاي به توجه با زمينه این در

زیباشناختيتأسيساتتدوینشود.
آن، کيفيت ارتقاء و روستا سيماي کنترل و ساماندهي راستاي در  -
سيما، شكلدهندة کالبدي عناصر عنوان به مبلمان و عالئم تابلوها،
و موجود کالبدي زمينة با هماهنگ باید آنها برنامهریزي و طراحي

مطابقدستورالعملهايطراحيوضوابطتدوینشدهانجامشود.
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اخوت،محمدرحيم،)مهندسانمشاورپلشير(،۱۳77،»یافتنالگوبراي.6

خانههايروستایي«،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشاراتبنيادمسكن
انقالباسالمي،ش82،ژ.

7 برجامعهشناسيتوسعهروستایي«،. »مقدمهاي ، ازکيا،مصطفي،۱۳74
انتشاراتاطالعات،.

8 آسایش،حسين،۱۳7۳،»نگاهيتحليلگرایانهبهعمرانروستایيدرایران«.
)بخشاول(،فصلنامةتحقيقاتجغرافيایي.

بارها،جي.اس،۱۳70،“سياستکشاورزيدرهند،رشدهمراهبابرابري«،.9
ترجمهعبدالوهابسجادي،انتشاراتجهادسازندگي.

۱0 مرکز. جهان«، و ایران در »شهرداريها صابر،۱۳7۱، محمد باقریان،
مطالعاتبرنامهریزيشهريوزارتکشور.

۱۱ بدیعي،ربيع،۱۳62،»جغرافيايمفصلایران«،جلدسوم،انتشاراتاقبال..
۱2 بدیعي،ربيع،۱۳62،»جغرافيايمفصلایران«،جلدسوم،انتشاراتاقبال،.

ص۳4.
۱۳ بير،آن،آر،۱۳8۱،»برنامهریزيزمينمحيطيبرايتوسعهزمين«،ترجمه.

سيدحسينبحریني،دکترکيوانکریمي،انتشاراتدانشگاهتهران.
۱4 و. مطالعاتي مرکز انتشارات شهرها«، »طراحی ،۱۳76 ادموند، بيكن،


تحقيقاتيشهرسازیومعماری.

۱۵ تانشندومدنيپور،200۱،»مجموعهقوانينومقرراتوآئيننامههاي.
حفاظتمحيطزیستدرصنعت«،وزارتصنایع.

۱6 تري،امانوئل،۱۳62،»جوامعمبتنيبرتيرهوطایفه«،عباسراد،نشر.
آگاه.

۱7 تصویبنامهشماره290۵2»حریمخطوطهوایيانتقالوتوزیعنيروي.
برق«،مصوب47/۱0/8هيأتوزیران.

۱8 تصویبنامهشماره290۵2،حریمهوایيانتقالوتوزیعنيرويبرق،.
مصوب۱۳47/۱0/8.

۱9 اجتماعي«،ویژهجهان. تقيزاده،محمود،۱۳69،»برنامهریزياقتصاديـ
سوم،چاپاول،پائيز.

20 توسلی،محمود،۱۳79،اصطالحشناسینوسازیوبهسازیشهری،.
هفتشهر،شماره2،زمستان.

2۱ ثقفي،حمزه،۱۳82،»بهسازيبافتروستايابيانه«،فصلنامهمسكنو.
انقالب،انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش۱0۳،پائيز.

22 جعفري،محمدحسين،۱۳77،“نتایجبررسيماهيت،جایگاهوقابليت.
انقالب، و مسكن فصلنامه روستایي«، ساماندهي طرحهاي اجرایي

انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش82،تابستان.
2۳ روستایي«،. مشارکتي توسعه و »مشارکت احمد،۱۳7۳، مقدم، حامد

مجموعهمقاالتسمينارجامعهوتوسعه،جلددوم،انتشاراتسمت.
24 »ميزگرد. ،۱۳8۱ سرگونهي، الحسابي، علي سعيدي، طالب، حبيبي،

ساماندهيسكونتگاهايروستایيازاندیشهتاعمل«،فصلنامهمسكنو
انقالب،انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش98،تابستان.

2۵ “تأثيراصالحاتارضيبرشكلروستاهايایران”،. عيسي؛ حجت،
نشریههنرهايزیبا،ش26.

26 مقررات. و قوانين کامل “مجموعه ،۱۳76 غالمرضا، اشرفي، حجتي
الحاقات، و اصالحات آخرین با اسالمي«، شوراهاي و شهرداري

انتشاراتکتابخانهگنجدانش،تهران.
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27 ساماندهي. و هادي طرحهاي ارتباط »صدیقه ،۱۳8۱ کامل، حسيني
بنياد انتشارات انقالب، و مسكن فصلنامه روستایي«، سكونتگاههاي

مسكنانقالباسالمي،ش98،تابستان.
28 مناطق. مسكن معماري »ساماندهي حسين،۱۳77، سلطان حصاري،

مرکزيافغانستانـهزارهجات«،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشارات
بنيادمسكنانقالباسالمي،ش86و87.

29 خسروي،خسرو،۱۳۵۱،»جامعهشناسيروستایيایران«،دانشكدهعلوم.
اجتماعيوتعاون،تهران.

۳0 رضازاده،راضيه،۱۳8۵،»تدویناصولومعيارهایساماندهیسيمای.
و مسكن وزارت شهرسازی، و معماری مطالعات مرکز شهری«،

شهرسازی.
۳۱ رضواني،علياصغر،۱۳80،»روابطمتقابلشهروروستاباتأکيدبر.

ایران«،دانشگاهپيامنور.
۳2 بسترسازنده. ـطبيعي: »مطالعاتجغرافيایي بهمن،۱۳67، رمضاني،

طرحهايتوسعهروستایي«،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشاراتبنياد
مسكنانقالباسالمي،بهار.

۳۳ زرگر،اکبر،۱۳78،»درآمديبرشناختمعماريروستایيایران«،چاپ.
اول،انتشاراتدانشگاهشهيدبهشتي.

۳4 سازمانبرنامهوبودجه،۱۳74،»هدفها،خطمشيهاياساسي،سياستها.
وبرنامههاياجرایيبخشهاياقتصاديدربرنامهدومتوسعهاقتصادي،

اجتماعيوفرهنگيجمهورياسالميایران«.
۳۵ مطلوب. »کيفيتهاي سرگونهيپور،محسن،صبوري،سيروس،۱۳8۱،

منظرروستایي«،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشاراتبنيادمسكنانقالب
اسالمي،ش۱00.

۳6 ضرورت. و روستاها »کالبدي ،۱۳80 عمران محسن، سرگونهيپور،
تدوینراهبردهاوراهكارها«،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشاراتبنياد

مسكنانقالباسالمي،ش9۳،بهار.
۳7 شكيبامقدم،محمد،۱۳74،»ادارهامورسازمانهايمحليوشهرداري«،.

نشرهور.
۳8 شهبازي،اسماعيل۱۳7۳،»روستاروستاست«،فصلنامهمسكنوانقالب،.

انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش6۱،اسفند.

۳9 شيرواني،حميد،۱۳7۵،»عناصرشكلکالبديشهر«،فصلنامهمسكن.
وانقالب،انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش66،فروردینو

اردیبهشت.
40 طرحهاي. در اقتصادي مطالعات »جایگاه ،۱۳77 احمد، صالحي،

ساماندهيروستایي«،فصلنامهمسكنوانقالب،ش8۵،انتشاراتبنياد
مسكنانقالباسالمي.

4۱ صفه،»ویژگيهايعاممعماريروستایيایران«،ش2۵،دانشگاهشهيد.
بهشتي.

42 طالب،مهدي،۱۳70،»مدیریتروستایيدرایران«،فصلنامهمسكنو.
انقالب،انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش۳6.

4۳ ظاهري،۱۳70،»گونهروستاهايایران«،فصلنامهمسكنوانقالب،بنياد.
مسكنانقالباسالمي،ش۳۳و۳4.

44 عباسزادگانمصطفي،رضازادهراضيه،۱۳80،»نگاهيبهطرححفظ،.
احياوبازسازيبافتتاریخيسمنان«هفتشهر،فصلنامهعمرانو

بهسازيشهري،سالدومشچهارم،ص47.
4۵ عباسزادگان،مصطفي:رضوي،حامده،۱۳8۵،»برنامهریزيطراحي.

محور«نشریههنرهايزیبا،ش28.
46 عباسزادگان،مصطفي،۱۳67،“طرحهاديروستايبيارجمند«،بنياد.

مسكنانقالباسالمياستانسمنان.
47 عبدالمجيدخان،اختر،۱۳64،»صدسالعمرانروستایي«،اسدالهزماني.

پور،انتشاراتفردوسيمشهد،.
48 علويتبار،عليرضا،۱۳82،»بررسيالگوهايمشارکتشهرونداندراداره.

امورشهرها«،انتشاراتسازمانشهرداریهايکشور،جلداول،چاپدوم.
49 غفاري،سيدرامين،۱۳80،»تغييرکاربرياراضيدرطرحهايهادي.

روستایي«،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشاراتبنيادمسكنانقالب
اسالمي،ش9۵،96.

۵0 اجتماعي،. علوم  فصلنامه شناسي«، »بنه ، ۱۳72 مرتضي، فرهادي،
دانشكدةعلوماجتماعي،دانشگاهعالمهطباطبایي،ش۳و4.

۵۱ فيضي،طاهره،۱۳74،»مبانيمدیریتدولتي«،جلددوم،دانشگاهپيام.
نور،چاپششم.

۵2 قاسمي،ایرج،۱۳80،»اصولطرحساماندهيدربوتهعمل«،فصلنامه.



227 منابع 

مسكنوانقالب،انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش98.
۵۳ قلفي،محمدوحيد،۱۳80،»بررسيساختارنيرويانسانيواشتغال.

درمناطقروستایي«،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشاراتبنيادمسكن
انقالباسالمي،ش94.

۵4 کریمي،اصغر،۱۳6۵،»بررسياجمالينظریههايگوناگوندربارةشكل.
کليمساکنسنتيوبومي«،فصلنامهتحقيقاتجغرافيایي،ش۱،مشهد.

۵۵ کسرائيان،نصراله،افشارنادری،کامران،۱۳8۱،»معماریایران«،مؤسسه.
نشرآگه.

۵6 کسمائي،مرتضي؛۱۳6۳،»اقليمومعماري«،شرکتخانهسازيایران..
۵7 “گزارشعملكردبرنامههايپنجسالهعمراني”،سازمانبرنامهوبودجه..
۵8 مسكن. توسعه و ساختماني »مصالح محمدحسين،۱۳77، ماجدي،

روستایي«،مشكالتوراهحلها،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشارات
بنيادمسكنانقالباسالمي،ش84.

۵9 مجتهدزاده،غالمحسين،۱۳68،»مقدمهايبراصولومبانيبرنامهریزي.
منطقهاي«،چاپمسعود.

60 مختارپور،رجبعلي،۱۳80،“ازخانهپدريبهخانهسازماني،نگاهي.
بهطرحجابجایيسكونتگاهبوميانکيش«،فصلنامهمسكنوانقالب،

انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش9۵و96.
6۱ مطيعيلنگرودي،سيدحسن،۱۳82،«برنامهریزيروستایي«،انتشارات.

جهاددانشگاهيمشهد.
62 خراسان«،. اقتصادي »جغرافياي ،۱۳7۳ حسن، سيد لنگروي، مطيعي

انتشاراتآستانقدسرضوي.
6۳ مظاهري،محمدعلي،۱۳80،»حفاظتوساماندهيبافتهايباارزش.

روستایي«،فصلنامهمسكنوانقالب،انتشاراتبنيادمسكنوانقالب
اسالمي،ش9۳.

64 برنامهریزي. مباني و »اصول سيدحسن،۱۳70، اشكوري، معصومي
منطقهاي«،انتشاراتسازمانبرنامهوبودجهاستانگيالن.

6۵ مهدويپور،حسين،۱۳77،»مقدمهايبرتأثيرفرهنگدرمعماري«،.
فصلنامهمسكنوانقالب،انتشاراتبنيادمسكنانقالباسالمي،ش84.

66 مهندسانمشاورD.H.Vازهلند،۱۳7۵،»رهنمودهایيبرايبرنامهریزي.
ترجمهبهنامشاهپوري،عليرضاخدماتيو مراکزروستایي«)جلداول(ـ

رشيداصالني،وزارتجهادسازندگي.
67 مهندسينمشاورشارمند،۱۳82،»طرحبهسازيبافتباارزشروستاي.

کندلوس«،بنيادمسكنانقالباسالمياستانمازندران.
68 مهندسينمشاورمآب،۱۳80،»طرحبافتشناسيروستایيکشور«..
69 مهندسينمشاورنقشپيراوش،۱۳82،»طرحبهسازيبافتباارزش.

روستايقالت«،بنيادمسكنانقالباسالمياستانفارس.
70 موریسجيمز،ترجمهراضيهرضازاده،۱۳84،»تاریخشكلشهر«..
7۱ و. طرحریزي در شهروندان “مشارکت ، ۱۳72 فضلاله، هاشمي،

منطقهاي«،آبادي،ش8،ص4.
72 یاوري،محمدرضا،۱۳۵9،»شناختيازکشاورزيسنتيایران«،انتشارات.

بنگاهترجمهونشرکتاب.
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