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ABSTRACT
Villages have been gradually established and developed in a natural environment using local ma-terials
and technology over the decades. People expanded the agricultural fields by managing water and rural
forests serve as the sink of resources used by humans for daily life and agricul-ture. Current condition of
a landscape can be a reliable indicator of future trends and areas in need of further attention. Moreover
there are specific cultural backgrounds, which have influ-enced on the settlement patterns of regions
and countries. So, many criteria must be considered in order to achieve sustainability. Given that the
destruction of rural environments and its valua-ble elements is taking place, it is necessary to identify
and explain the indicators of a sustainable rural landscape in accordance with the situation and conditions in Iran. The research method is exploratory, in which the main indicators of sustainable landscape
are explained through a con-tinuous and selective process of accreditation and through the evaluation of
university profes-sors, professionals, managers and decision makers in the field of rural. The results of 25
ques-tionnaires (consisting of four dimensions and 130 indicators) were included in the evaluation. The
respondents were asked to rank each indicator based on “related rate”, “importance” and “measurability”. The results show that the sustainable landscape of rural area is related to their multi-functionality
services; spatial patterns of villages and natural resources. From the point of view of experts, the indicators of the sub-category “socio-cultural dimension” have had the greatest impact on the sustainable rural
landscape.
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Extended Abstract

V

1. Introduction
illages have been gradually established
and developed in a natural environment
using local materials and technology

over the decades. People expanded the agricultural fields
by managing water and rural forests serve as the sink of
resources used by humans for daily life and agriculture.
As a result, human activities in the areas create special
features in rural landscape. Today, the changes are seen as
a menace and as a negative evolution because they lead to
the loss of diversity, coherence and identity, which were
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characteristic of the traditional cultural landscapes that are
rapidly vanishing. Each part of the landscape has its distinctive character, which offers a unique sense of place.
Current condition of a landscape can be a reliable indicator of future trends and areas in need of further attention.
Moreover there are specific cultural backgrounds, which
have influenced on the settlement patterns of regions and
countries. So, many criteria must be considered in order
to achieve sustainability. Given that the destruction of
rural environments and its valuable elements is taking
place, it is necessary to identify and explain the indicators
of a sustainable rural landscape in accordance with the
situation and conditions in Iran.

2. Methodology
This research will focus on rural landscapes investigating a sustainably approach to the relation-ships between
people and nature. Based on a literature review covering
paper about landscape sustainability, various aspects of
sustainability were identified. After studying the components and characteristics of the rural landscape and the
factors affecting it, the primary criteria express-ing the
sustainability of the landscape were extracted and collected as a combination of two groups of criteria (the main
driving force in landscape and influential factors).
The research method is exploratory, in which the main
indicators of sustainable landscape are explained through
a continuous and selective process of accreditation and
through the evaluation of experts. Due to the limited
number of specialists in the field of landscape, especially
in rural landscape, and in order to increase the validity
of research, efforts have been made to provide a statistical population with a range of specializations related to
landscape science and their opinions should be considered in the evaluation. These people have been selected
from university professors, professionals, managers and
decision makers in the field of rural science and various
specialties such as: landscape architecture, environmental
design, environment, rural planning, rural development,
urban planning, and urban design. The initial statistical
population consisted of 35 specialists and professionals,
and during the various stages of the research, the results of
25 of the above questionnaires were included in the final
analysis and evaluation. Then, during several refinement
stages, the questions of the questionnaire consisting of the
above four dimensions and 130 indicators of their subsets
were prepared and distributed among the statistical population of the research. In order to increase accuracy and
validity, the respondents were asked to rank each indicator based on having three characteristics: “related rate”,
“importance” and “measurability” and if it is unrelated,
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they assign a zero number, so the total valuation for each
indicator varies between zero and nine. The analyses were
performed collectively once and separately for each indicator, and more valuable and effective indicators were
obtained from the perspective of experts-professionals in
the field of landscape sciences.

3. Results
Research seeks to answer these questions: What are the
main components of a sustainable rural landscape? What
are the secondary factors affecting the sustainability of the
rural landscape? Which indicators are able to identify a
sustainable rural landscape? What is the significance of
the “landscape component” (main factors) and “influential factors” (secondary factors) on the sustainability of
the rural landscape? After reviewing the research literature, four dimensions such as the physical, the natural, the
socio-cultural, and the economic dimensions have been
identified. The results show that in the “physical dimension” the highest valuation is assigned to the indicators of
“use of local materials” and “architecture compatible with
climate (texture, architectural style)” with 2.90 and 2.82
score, respectively. In the “natural dimension”, they assigned the highest value to “plant cover distribution” and
“forestry and rangeland restoration” with 2.26 and 2.23
score, respectively. In addition, in the “economic dimension” and “socio-cultural dimension” the highest average
values are related to “diversity and multiplicity of use”
with 2.41 score, and “the cultural heritage (monuments,
remnants, elements, objects etc.)” with 2.48 score. Also,
The results show that from the point of view of experts,
the indicators of the sub-category “socio-cultural dimension” with an average value of 22.22 score, have had the
greatest impact on the sustainable rural landscape.

4. Discussion
Due to significant changes in rural landscapes, several
studies were performed by a wide range of scholars to
help improve the environment through sustainable rural landscape. This research is explained to identify and
evaluate the significant features of a rural area or to determine the value of its landscape. In the process, researchers
have tried to adapt the landscape features of a rural area
to important scientific features by reviewing theoretical
literature, the results of their previous studies, and the use
of expert opinions.

5. Conclusion
The sustainable landscape of rural area is related to their
multi-functionality services. Also spatial patterns of vil-
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lages and natural resources have a great impact on the rural landscape sustainability. Given that the results of this
study identify and explain the main indicators that form
and impact on the sustainability of the rural landscape,
a correct perception of the rural landscape of an area can
be obtained; Also, it described the historical assets, land
uses, and landscape development and its evolution; and
described it in terms of having a “sustainable rural landscape”. In this way, it enables decision makers to build
their plans in line with the maintenance and upgrade the
rural landscape by using the indicators explained in this
study.
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روستاها در بستری طبیعی و با استفاده از مصالح و فناوری محلی طی دهها و گاه صدها سال به تدریج برپا شده و تکامل یافتهاند .با توجه
به اینکه در حال حاضر ،شاهد تخریب محیطهای روستایی و عناصر باارزش آن هستیم ،شناسایی و تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی
منطبق با موقعیت و شرایط ایران ضرورت دارد .پس از مطالعه اجزا و خصوصیات منظر روستایی و عوامل تأثیرگذار بر آن ،معیارهای اولیه
بیانکننده پایداری منظر بهصورت ترکیبی از دو گروه معیار استخراج و تجمیع شدند .روششناسی پژوهش به شیوه اکتشافی و تبیینی
انجام و در آن نشانگرهای اصلی منظر پایدار طی روندی پیوسته و گزینشی اعتبارسنجی و ازطریق ارزیابی متخصصین -حرفهمندان تبیین
شدهاند .با توجه به محدود بودن تعداد متخصصین در زمینه منظر روستایی و برای افزایش اعتبار پژوهش ،تالش شده است جامعه آماری
دربردارنده طیفی از تخصصهای مرتبط با علوم منظر باشد و آرای آنها در ارزیابی لحاظ شود .بهمنظور افزایش دقت ،صحت و اعتبار ،هر
نشانگر با سه عامل :میزان ارتباط ،میزان اهمیت و قابلیت اندازهگیری ارزشگذاری شده است .تحلیلها یکبار بهصورت تجمعی و یکبار
به تفکیک هر نشانگر انجام و نشانگرهای باارزشتر و مؤثرتر از دیدگاه متخصصین -حرفهمندان حوزه علوم به دست آمده است .نتایج این
پژوهش عوامل اصلی شکلدهنده و تأثیرگذار در پایداری منظر پایدار روستایی را مشخص و تبیین مینماید ،بنابراین تصمیمگیرندگان را
قادر میسازد برنامهریزیهای آتی خود را همراستا و مبتنی بر حفظ و ارتقای نشانگرهای اصلی منظر پایدار تبیین کنند.

مقدمه
در دهههای اخير با افزايش شهرنشيني و روند رو به رشد
تغییرات ایجادشده در روستاها ،سيماي بسياري از مناطق
روستايي در حال تحول و خارج شدن از هويت خاص روستايي
است؛ هويتي که نشانههایی از فرهنگ ،آداب و سنن ،نحوه
معيشت ،منظرهای طبيعي و بافت کالبدي سکونتگاه روستايي
را به همراه دارد .تحوالت منظر روستا ،خطر جدي است كه در
بلندمدت روستاهاي ايران را تهديد میکند .برخي روستاها با
توجه به خصوصيات ذاتي خود ،جاذبههای بیشتری دارند .اين
خصوصيات ذاتي شامل کیفیت محیطی و بصری ،آبوهوای
مناسب ،موقعيت مکاني ويژه ،شاخص بودن بافت کالبدي،
دسترسی به مناطق شهري ،کشتزارها و مراتع طبيعي ،عناصر
فرهنگی و آداب زندگي خاص يک منطقه است (Carmona et al.,
) .2014: 3هر يک از عناصر فوق بهتنهایی يا به همراه ساير موارد،

جاذبهای براي ورود جمعيت از بيرون روستا و یا حفظ جمعیت
روستایی در همان مکان محسوب میشود ).(Solymosi, 2011:3
نکته قابلتوجه در این قبیل روستاها ،این است که بهواسطه
همین خصوصیات مطلوب ،بیشتر در معرض تغییر و دگرگونی
قرار گرفتهاند .عالوه بر خصوصيات ذاتي فوق ،برخي عوامل
بيروني نيز میتواند محرکهای برای ایجاد یا تشديد تحوالت منظر
روستایی باشند و بهعنوان عوامل ثانویه روند فوق را تشدید کنند
) .(Plieninger et al., 2015: 5در این گروه عواملی از قبیل تحوالت
اقتصادي و اجتماعي ،شیوههای متغیر مديريت و برنامهریزی،
سیاستهای اعمالشده در مناطق روستایی را میتوان برشمرد
).(Pourtaheri & Hemmati, 2017
در پی بروز عوامل فوق ،تحوالتي در ساختار و منظر روستاها
به وجود میآید ،که روند طبيعي تحوالت در اوضاع اقتصادي و
اجتماعي روستا تلقي میشود ) (Elliott, 2012: 250و تحول در
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الگوي سكونت ،استفاده از مصالح جديد و فناوري غیربومی را
در روستاها ايجاب میکند & (Andrade et al., 2015; Namdar
) ،Sadighi, 2013اما در هر حالت تحوالت صورت گرفته در شرايط
خاص جامعه محلي و روستايي با سرعت زياد و در زماني کوتاه،
چهره روستا را دگرگون و محيط و منظر روستايي را ناپايدار
میسازد.
در این شرایط این چالش مطرح میشود که :چه عواملي قادر
به ايجاد هماهنگي موزون در منظر یک روستا است و در مقابل
چه عواملی اين هماهنگي را مخدوش کرده و يا به كلي نابود
میکنند؟ از آنجا که منظر روستايي عاملي است که به دنبال
وجود عوامل و متغيرهاي اصلیتر ،نمود و بروز مییابد ،بنابراين
شناسايي اين عوامل و چگونگي تأثیرگذاری آنها باعث درک بهتر
موضوع شده و با شناسايي ریشههای ناپايداري ،میتوان در جهت
تعديل و يا حل مسئله گام برداشت .به این ترتیب این پژوهش به
دنبال یافتن پاسخ این سؤاالت اصلی است:
 شکلدهندههای منظر پایدار روستایی کداماند؟ (عواملاصلی)
 عوامل تأثیرگذار بر پایداری منظر روستایی کداماند؟ (عواملثانویه)
سؤاالت دیگر پژوهش عبارتاند از:
 کدام نشانگرهایی قادر به شناسایی منظر پایدار روستاییهستند ؟
 میزان و ترتیب اهمیت شکلدهندههای منظر پایدار روستاییچگونه است؟
 میزان و ترتیب اهمیت عوامل تأثیرگذار بر پایداری منظرروستایی چگونه است؟
 چه شرایط و عواملی بر شکلگیری یا مخدوش کردن منظرپایدار روستایی تأثیرگذارند (عوامل ثانویه) ؟
با توجه به گستره مفهومی و عملکردی منظر و نوظهور بودن آن
طیف گستردهای از متخصصین و صاحبنظران حوزههای مرتبط
با دانش منظر به تعریف کلمه منظر و بازگویی ابعاد آن پرداختهاند.
درعینحال تعاریف منظر پایدار بسیار محدود است و افراد کمی به
آن اشاره کردهاند ،بهخصوص در بحث پایداری در منظر روستایی
ضعف منابع و یا عدم دسترسی به آنها مشهود است .به همین
دلیل و با هدف یافتن نشانگرهای منظر پایدار روستایی و پوشش
دادن ادبیات پژوهش ،منابعی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
به این مبحث پرداختهاند در بخش مبانی نظری مورد کاوش قرار
گرفتهاند .در این پژوهش با توجه به محدود بودن متخصصین در
حوزه منظر بهخصوص منظر روستایی تالش شده است جامعه
آماری از بین متخصصین مرتبط با موضوع انتخاب شوند .این
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افراد از بین اساتید دانشگاه ،متخصصین حرفهای ،مدیران و
تصمیمگیرندگان حوزه روستایی انتخاب شدهاند و تخصصهای
مختلفی ازجمله :معماری و معماری منظر ،طراحی محیط و
منظر ،محیطزیست ،برنامهریزی روستایی ،توسعه روستایی،
شهرسازی ،برنامهریزی و طراحی شهری را شامل میشود .جامعه
آماری اولیه شامل  35نفر از متخصصین و حرفهمندان بوده است
که طی مراحل مختلف پژوهش نتایج  25مورد از پرسشنامههای
فوق در تحلیل نهایی و ارزیابی وارد شده است.

مروری بر ادبیات موضوع
جایگاه منظر روستایی در رویکردهای منظر

تعریف واژه «منظر» از دیدگاه متخصصین حوزههای دانش
متمایز بوده و هر یک از زاویهای به ابعاد و اجزای منظر پرداختهاند.
در این بین ،تفکیکی بین منظر شهری و روستایی مشاهده
نمیشود ،هرچند در نوشتههای مدون تأکید بیشتری بر منظر
شهری ازلحاظ تکرار و نمونههای موردمطالعه وجود دارد .در این
مبحث سعی شده است ابتدا رویکردهای منظر بیان شده و در
انتها بر جنبههایی از منظر که اشاره واضحتری به منظر روستایی
دارند ،تأکید شود.
در مبانی نظری رویکردهای مخالفی ازجمله :رویکردهای
عینی ،ذهنی و ترکیبی در نگاه متخصصین مرتبط با منظر
قابلتشخیص است .از این میان بوم شناسان (اکولوژیستهای)
منظر در تعاریف خود ،رویکردی عینی را دنبال کردهاند .اصطالح
بومشناسی منظر ازجمله پرکاربردترین اصطالحات دانش منظر
است که بر مبنای تفکر کارسون در کتاب بهار خاموش و با تکیه
بر جنبههای محیط زیستی بنا شده و نگرشی بر وجوه عینی
منظر دارد )« .(Carson, 2002نظریه اخالق زمین» توسط لئوپولد
بومشناس آمریکایی ارائه و بر اصالح رابطه بین انسان (بهعنوان
بهرهبردار) و طبیعت (بهعنوان منبع بهرهبرداری) تکیه دارد .به
این ترتیب او مفهوم وجدان محیط زیستی و بومشناسی را بنیان
گذاشته و به انسان بهعنوان عضوی از یک جامعه بزرگتر -که
از عناصر طبیعی (خاک ،آب ،گیاهان و جانوران) تشکیل شده-
مینگرد و از خالل رویکردی عینی به محیط احترام میگذارد.
گوردن و فورمن بومشناسی منظر را «ارتباط بین چند اکوسیستم
با یک اکوسیستم بزرگتر» تعریف کردهاند و با تألیف کتاب
«بومشناسی منظرها و مناطق» تأثیر شگرفی بر توسعه مفهوم
منظر گذاشتهاند ) .(Barrett & Wu, 2015:3; Forman, 2008گاردنر
و ترنر عوامل مهم و ضروری در ارتقای منظر را شامل :شناخت
ساختار اکولوژیک منطقه ،ویژگیهای اقتصادی منطقه ،شناخت
کیفیت محیطزیست و شناخت محیط اجتماعی میدانند
).(Aminzadeh, 2015: 3
دومین رویکرد در مطالعات منظر ،رویکردی ذهنی است که در
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آن «منظر» نمودی ذهنی و شاعرانه در ذهن ناظر تلقی شده و
آن را در اندیشه و ذهن بیننده میتوان جستجو کرد .این رویکرد
در حوزههای جامعهشناسی و روانشناسی بیشتر دیده میشود
و بر پایه روشهای تحقیق مبتنی بر سنجش ترجیحات ذهنی
مخاطبین منظر به طریق مصاحبه و پرسشنامه استوار است .از
میان متخصصین حوزه طراحی شهری ال نسر و کاپالنها بر
جنبههای ادراکی منظر تمرکز دارند (Mahan & Mansouri, 2017:
) .17سایمون بل با بهرهگیری از نظرات وایتهد بر تبیین کیفیات
ذهنی منظر تأکید میکند .او در نظرات خود بر کیفیتهای
زیباییشناختی و مؤلفههایی مانند «تعالی» و «شکوه» تمرکز
دارد ) .(Bell, 2012پورتئوس ضمن بیان ذهنیت و ترجیحات منظر
از نگاه ساکنین مناطق و کشورهای مختلف ،به زیباییشناسی
منظر از جنبهای ذهنی تأکید میکند ) .(Porteous, 2004بررسی
نظرات و دیدگاههای متخصصین حوزه طراحی محیط ،گویای
تأکید و توجه آنها به جنبههای ادراکی منظر است .هرچند آنها
منظر را تنها در وجوه زیبایی شناسانه محدود نمیدانند ،بلکه
پیچیدگی منظر را حاصل پیچیده بودن بوم شناسانه آن میدانند.
به همین دلیل آنان ارتقای منظرهای طبیعی را متأثر از پایداری
سیستمها ،افزایش توان اکولوژیک و ارتقای کیفیت محیط زیستی
میدانند ).(Robinson, 2008
سومین رویکرد در مطالعات منظر ،نگاهی جامع و ترکیبی
به منظر داشته و آن را امری وابسته به موضوعات کالبدی و
عملکردی در حوزه محیط زیستی در کنار امور ذهنی و شناختی
و همچنین فرآیند ادراک انسان میداند .ماتالک )2000( 1منظر
را کلیدی برای شناخت فرهنگ معرفی میکند و مینویسد:
«اجزای معمولی محیط و منظر به ما بینش میدهد که بدانیم
چگونه مردمی هستیم» ) .(Motloch, 2000: 34ماینیگ در کتاب
«چشم نظارهگر »2به جنبههای مختلف یک منظره اشاره کرده و
مینویسد« :هر محیط و منظری نهتنها از آنچه در برابر چشمان
ما قرار دارد ،بلکه از آنچه در فکرمان میگذرد نیز تشکیل شده
است» ) .(Motloch, 2000: 37کتاب «ارزشها در طراحی منظر
شهری» با داشتن رویکردی ترکیبی ،سه ارزش مهم منظر را
پایداری ،زیبایی و هویت برمیشمرد .مؤلف کتاب در «ارزیابی
زیبایی» و «هویت مکان» به بازیابی متغیرهای عینی و ذهنی
منظر در ذهن ناظرین میپردازد ).(Aminzadeh, 2015
پورتئوس )2004( 3از «منظر روستایی» بهعنوان «منظر
میانه» نام میبرد و در تعریف آن مینویسد« :بين کوهستان و
طبيعت بکر از یکسو و باغ و شهر از سوي ديگر ،منظر مياني
حاصل از اقدامات کشاورزي ،واقع شده است» .ازنظر او «آرکاديا»
حد میانهای شاد بين شهر و طبيعت بکر ،يک آرامش روستايي
1. Motloch
2. The beholding eye: ten version of the same scence
3. Porteous

و سودمند است .بنابراین او در خالل دیدگاهی عینی به منظر،
به ابعاد ذهنی و خاطره جمعی آن نیز اشاره دارد .به اعتقاد او
«منظر روستایی» به ایدئالهای موردقبول کمالگرایان «زيبايي»
در قرن نوزدهم نزدیک است .آنها بهطور جدي علیه عمليات
قطع درختان مبارزه میکردند .شاعران کالسيک این دوره تقريباً
در تمام دنيا يک طبيعت اهلي روستايي و زراعي پرورشیافته
را تحسين مینمودند .محلي که «زيبايي» ارتباط تنگاتنگي با
«سودمندي» داشت .در دیدگاه آنان جنبههای عینی و ذهنی
منظر در کنار هم «یک منظر روستایی باارزشی» را نمایان
میسازد .اشعار رومي يونان مملو از حماسههای طرفداران کشت و
کار است .آنها احساس نياز براي گريز از زندگي مزاحم شهري و
يافتن يک روش طبيعيتر براي زندگي کردن ،اما نه در جنگلها،
بلکه در ميان روستاها و زمینهای زراعی ،در کنار خردهمالکان
آزاد و چوپانان را مطرح کرده بودند ).(Porteous, 2004:97
«منظر روستایی» بیان واضحی است از خواستها ،فعالیتها،
آداب و سبک زندگی مردمي که در آن مکان سکنی گزیدهاند،
طبیعت را براي تأمین نيازهاي بشري تغییر و توسعه داده،
بهرهبرداری کرده و منطبق با زندگی و نیازهای خود آن را شکل
دادهاند ) .(Tatum et al, 2017:167بهطورکلی عناصر فيزيکي را نه
بهصورت فرمهای مجرد بلکه بهصورت تجلي حاالت و تأثیرات
در منظر میخوانیم .آنها منعکسکننده باورها ،نگرشها،
سنتها ،و ارزشهای اين مردم هستند ).(Paola et al., 2018, 99
خوانش منظر روستایی کمک میکند تا بتوان از نحوه برهمکنش
انسان با محیط پیرامون اطالع یافت .به عبارتي منظر روستایی،
ترکیبی است از نمود شرايطي که در حال حاضر وجود دارد و
آثار و نشانههای شرایطی که در گذشته بر محیط حاکم بود و
اکنون تغيير یافته است .بنابراین غني بودن منظرهای روستايي،
فرهنگ و سابقه تاريخي مردمان آن سرزمين را نشان میدهد.
منظرهایي که ازلحاظ بصري و کيفي ،زيبا هستند و کشش بصري
دارند داراي ارزش هستند و عواملي که اين زيبايي را به وجود
آوردهاند ،خود داراي ارزش هستند .بسیاری از منظرهای روستايي
جاذبههایی دارند که توجه انسان را به خود جلب میکند .مواردي
مانند ويژگيهاي طبيعي ،هویت تاريخي ،فرهنگي و بومي ،منظر
کشاورزي ،مراتع ،چراگاهها و باغات روستا نمونههايي از جاذبههای
روستا محسوب میشود ) .(Salvati & Zitti, 2012:896بنابراین زيبا
بودن منظر روستايي داراي معني است و نشانههایی از اجزا و
مفاهیم غنیتر را با خود به همراه دارد .همچنین وجود يا عدم
وجود اکوسیستمهای طبیعی پیچیده (که در آن ترکیبهای
متنوعی از كريدورها ،لكههاي آب و لکههای پوشش گياهي
با اندازههای مختلف وجود دارد) در تشخيص ارزش زمين از
جنبههای بومشناسی منظر تأثیرگذار است ).(Forman, 2008
استفاده از اين پتانسیلهای منظر روستایی ،همواره بهعنوان
مزيتي درآمدزا مطرح بوده است ).(Robinson, 2008
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ابعاد و نشانگرهای منظر پایدار

در تبيين نظري مفهوم توسعه پايدار بر تعامل ابعاد سهگانه
توسعه اقتصادي و اجتماعي و محيطي تأكيد شده است.
رویکردهای تبیینکننده توسعه پایدار به نقل از رودریگو 4و
همکاران ( ،)2009ترکیبی از رويكردهايي چون حفاظتگرايي،
محيطگرايي و جامعهگرايي است (تصویر شماره  .)1از دیدگاه او
در توسعه محيطي هدف تأمين ظرفيت تحمل منابع ،حفاظت
و بازيافت منابع ،كاهش ضايعات است .در توسعه اجتماعي
رضايتمندي از تأمین نيازها و افزايش خوداتكايي معنا یافته و
در توسعه اقتصادي هدف غايي تأمين رشد اقتصادي پايدار ،به
حداكثر رساندن منافع ،گسترش بازار و حداقل ساختن هزينهها
است ).(Rodrigue et al., 2017: 2
گرکا )2016( 5عواملی شامل :ثبات ،تنوع ،انعطافپذیری،
ظرفیت تحملپذیری ،بهرهوری و عدالت را دارای بیشترین
اهمیت از جنبه پایداری محیطی برمیشمرد .او معتقد است در
پايداري بين ثبات (براي انسجام) و توانايي تغيير (براي رشد) و
بین بقا و توسعه ،يک تنش ذاتي وجود دارد و پايداري متعلق به
پدیدههایی است که بتوانند اين رابطه دوطرفه را تعادل بخشيده
و به کار گيرند ).(Gorka, 2016
ثبات؛ یعنی ظرفیت جامعه در ادامه استفاده یا تغییر فرایند
نظامهای طبیعی بدون دگرگونی شدید .ثبات به توانایی حفظ
یک سطح مشخص میانگین تولید در طول یک زمان معین داللت
داشته ،با فرایندهای تنظیمی و تعدیلکننده در هر دو محیط زنده
و غیرزنده حفظ شده ،به انعطافپذیری توجه دارد.
4. Rodrigue
5. Gorka

تنوع؛ در اکوسیستمهای طبيعي ترکیبهای متنوعی از اجزاء
با اندازههای مختلف وجود دارد که ازلحاظ ساختاری و ارتباطی
دارای اهميت بوده و ناهمگني را باال ميبرند )،(Forman, 2008
در این حالت پويايي باالتر رفته و اكوسيستم میتواند توالي
و روند خودترميمی را بهصورت طبيعي ادامه دهد .برعكس
اكوسيستمهاي مصنوعی و سادهشده در اثر يكنواختي و عدم تنوع
در ساختار و كاركرد ناپایداری بيشتری در آنها ديده ميشود
).(Kokabi & Aminzadeh, 2009: 105
انعطافپذیری؛ به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای
طبیعی ،تحمیلی و یا ضربههای ناگهانی گفته میشود .جامعهای
انعطافپذیر است که ساختار آن برای پاسخگویی به گونههای
رفتاری متفاوت ،بدون آنکه خود آسیب ببیند ،بهراحتی قابلتغییر
بوده و از قابلیت الزم برای تغییر یا نگهداری سطح بهرهوری در
مقابل بینظمیهای کوتاهمدت برخوردار باشد & (Aminzadeh
).Afshar, 2003:30
ظرفیت تحملپذیری؛ که حداقل آستانه کاهش عملکرد مؤثر
را به حد ناپذیرفتنی مشخص میکند یا حدی از بهرهبرداری
منبع موردنظر که بیش از آن عملکرد ،منبع دچار اخالل میشود
).(Etemad et al., 2007: 163
بهرهوری؛ که درواقع یک معادله پویا ،بین نظامهای طبیعی،
اجتماعی و اقتصادی است که تولید غذا و دیگر کاالها را برای
مردم تضمین میکند ،بدون اینکه برای اکوسیستم مضر باشد
).(Bakhshali & Mojtahed, 2005:18
عدالت؛ یعنی ظرفیت جامعه در توزیع عادالنه فرصتها و
تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر نظامهای طبیعی محیط
هستند .مانند آنچه از فرایند توسعه حاصل میشود (New Urban
).Agenda, 2017:1

تصویر  .1رویکردها و معیارهای تبیینکننده توسعه پایدار .مأخذRodrigue et al., 2017 :
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آنتروپ در پژوهش خود ،ضمن اشاره به مدل پیشنهادی
«اکوتراست  »2003برای توسعه پایدار ،ابعاد آن را تحلیل نموده
است ) .(Antrop, 2006: 187در «اکوتراست  »2003اشاره صريحی
به منظر روستایی نشده است ،اما در محتوی این مدل برخی
جنبههای منظر قابلدستیابی است .بهعنوان مثال مبحث خدمات
اجتماعي به برخی از جنبههای منظر مانند تنوع منظرهای
فرهنگي ،حس مکان و زیباییشناسی اشاره دارد (Rovai et al.,
) .2016در این مدل ،الگوهاي محیطی کاربری زمين به سه گروه
شامل« :زمینهای بکر 6بههمپیوسته»« ،مناطق روستايي مولد»
و «شهرهاي کوچک و شهرستانها» تقسيم میشوند .در حوزه
«مناطق روستايي توليدي» مباحثی مانند «کشاورزي پايدار»،
«جنگلداري پايدار»« ،شيالت پايدار» و «اکوتوريسم» اشاره شده
است که همه بر پايداري اقتصادي تأکید دارند .مبحث «شهرها و
شهرستانهای کوچک» پوششدهنده دیدگاههایی مانند «محله
در مقياس انساني»« ،ساختمان سبز»« ،دسترسي به حملونقل»،
«زیرساختهای زيستی» و «مرزهاي رشد شهري» هستند و
تقسيمات اين پژوهش را تشکیل میدهند ).(Antrop, 2006: 187
از دیدگاهی دیگر ،مفهوم پایداری در چارچوب مبحث پایداری
سکونتگاهی و توسعه کالبدی فضایی روستا ،بیانگر تعادل
پویایی سکونتگاههای روستایی در رابطه با ساختهای محیطی،
اکولوژیک ،اقتصادی و اجتماعی است .بهطوریکه روندهای زمانی
و مکانی منجر به پایداری سکونتگاههای روستایی میشود.
سنجش پايداری :ابزار و روشها

يكي از مهمترین ابزارها براي سنجش ابعاد مختلف توسعه بهطور
عام و توسعه پايدار بهطور خاص ميتوان به شاخصهاي سرخطی
اشاره كرد .اين شاخصها در خالل سالهای گذشته ،بهویژه پس
از كنفرانس ريودوژانيرو در سال  1992كاربردهاي گستردهاي در
جهان پيدا كردهاند .بهطوريكه تا پايان سال  2006تعداد اين
شاخصها به  160مورد رسيده است .ازجمله شاخصهاي تركيبي
توسعه مواردی مانند :فشارسنج پايداري ( ،)BSاتحاديه بينالمللي
حفاظت از طبيعت ( ،)IUCNشاخص فشارهاي محيطزيستي
( )EPIاتحاديه اروپا دارای اهمیت بیشتری هستند (Kumar Singh
) .et al., 2012موارد دیگری مانند شاخص توسعه انساني (،)HDI
برنامه عمران سازمان ملل متحد ( )UNDPو ردپاي بومشناختي
( )EFقابل اشارهاند ) .(Pourasghar Sangachin, 2010از ابتداي سال
 2000نيز تالشهاي زيادي براي تهيه و كاربست شاخصهاي
تركيبي توسعه پايدار از سوي مجامع بينالمللي و صاحبنظران
صورت گرفته است؛ به این ترتیب شاخص پايداري محيطزيست
( )ESIدر سال  ،2002شاخص كارايي بومشناختي ( )EEتوسط
شوراي جهاني تجارت براي توسعه پايدار ( )WBCSDدر سال
 2003و شاخص عملكرد محيطزيست در سال )EPI( 2006
6. Wild lands

توسط مجمع جهاني اقتصاد ( )WEFو دانشگاه ييل معرفي شدند
(Pilot, 2006; Pourasghar Sangachin, 2010; Kumar Singh et al.,

).2008

روششناسی تحقیق
با توجه به ضعف ادبیات منظر پایدار روستایی بهویژه در ایران،
در این پژوهش برای تبیین نشانگرهای منظر پایدار از روش
اکتشافی استفاده شده است .این روش تبیینی ،زمانی که درباره
موضوع پژوهش ،شناخت ،دانش و منابع اطالعاتی کافی وجود
ندارد ،مفید بوده و میتواند به تصمیمگیری علمی و مبتنی بر
مطالعات و مشاهدات سیستماتیک بیانجامد .روش اکتشافی از
طریق جستجوی ادبیات ،نظرسنجی متخصصان حوزه مربوطه و
انجام مصاحبه متمرکز با افراد یا گروهها ،بازخوانی متون علمی و
ادبیات نظری پژوهش و مشورت با اساتید و صاحبنظران انجام
میشود .در این پژوهش برای تبیین نشانگرهای منظر پایدار از
کسب نظرات متخصصین و حرفهمندان بهره گرفته شده است.
دالیل استفاده از این روش عبارت است از :ضرورت کسب نظرات
و قضاوت متخصصان از گروههای متنوع در ارتباط با موضوع،
موضوع پژوهش بینرشتهای ،عــدم توافــق يــا ناكامــل بــودن
دانــش منظر پایدار ،پراکندگی جغرافيايي و وجود تنوع بسیار در
منظرهای روستایی.
طی مراحل پژوهش ،نشانگرهای منظر پایدار طی فرایند نشان
داده شده در تصویر شماره  ،2به ترتیب و بهطور پیوسته تعیین
و مرحله به مرحله از  Aتا  Cطی فرایندی گزینشی تبیین شده
است .این مراحل به ترتیب عبارتاند از:
گروهی از نشانگرها از طریق مرور ادبیات منظر بهویژه منظر
روستایی استخراج شدند.
گروهی دیگر از نشانگرهای برگرفته از زمينه و فرهنگ هستند.
این نشانگرها طی تحقیقات میدانی و مصاحبههای عمیق با
نخبگان محلی و ساکنین روستا (در روستاهای شاخص اقلیمهای
 4گانه کشور) و به روش پژوهش کيفي استخراج شده است
).(Kowkabi, 2020
از طريق ترکيب معيارهاي دو مرحله فوق ،نشانگرهای اولیه
منظر پایدار روستایی به دست آمده است.
نشانگرهای ترکیبی اولیه خالصه شده و بهمنظور افزایش دقت
پژوهش اولین پاالیش و بازنگری توسط گروه پژوهش انجام و
نشانگرهای کماهمیت حذف شدند و پرسشنامه اولیه تهیه شد.
به این ترتیب  300عنوان که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در
منظر پایدار نقش دارند شناسایی شده است (تصویر شماره ،2
انتهای قسمت .)A
طبق تصویر شماره  ،2قسمت  Bدر این مرحله پرسشنامه اولیه
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تهیه و بهمنظور نظرسنجی در اختیار متخصصان مرتبط با موضوع
قرار گرفت .برای افزایش اعتبار پژوهش و با توجه به اینکه برخی
از نشانگرها فرعی بوده یا نقش کمتری در پایداری منظر دارند،
آزمون پایایی نشانگرها انجام و نشانگرهای کماهمیتتر حذف
شدند .به این ترتیب نشانگرهایی که از دید پرسششوندگان
ارزش قابلقبول داشتند تعیین شد (جدول شماره  .)1در انتهای
فرایند پاالیش (انتهای قسمت  Bاز تصویر شماره  )2پرسشنامه
اصلی متخصصان تهیه شد .این پرسشنامه متشکل از  130مورد
نشانگر اصلی است که در قالب دو گروه تهیه شده است (تصویر
شماره  ،2انتهای قسمت .)B
پرسشنامه اصلی متشکل از دو گروه نشانگر تهیه و بین
جامعه آماری توزیع شده است .بهمنظور افزایش دقت در فرایند
نظرسنجی ،از پرسششوندگان خواسته شده به هر نشانگر امتیاز
 1تا  3را در هر یک از عوامل سهگانه («میزان ارتباط با موضوع»،
«میزان اهمیت» و « قابلیت اندازهگیری») و در صورت بیارتباط
بودن نشانگر نیز عدد صفر اختصاص دهند .بنابراین دامنه مجموع

ارزشگذاریها به هر نشانگر بین  0تا  9و میانگین عددی هر یک
بین  0تا  3متغیر است .به این ترتیب در پایان فرایند پژوهش،
نشانگرهای دارای بیشترین اهمیت مبتنی بر آرای متخصصان و
حرفهمندان تبیین شده است (تصویر شماره  ،2انتهای قسمت
.)C
ترکیب جامعه آماری پژوهش در جداول شماره  2و  3نشان
داده شده است.
گروه متخصصین و حرفه مندان از اساتید دانشگاه ،متخصصین
حرفهای ،مدیران و تصمیمگیرندگان حوزه روستایی تشکیل
شده است (جدول شماره  )2بهگونهای که طیفی از تخصصها
شامل محیطزیست ،طراحی محیط و منظر ،برنامهریزی
روستایی ،توسعه روستایی ،معماری و معماری منظر ،شهرسازی،
برنامهریزی و طراحی شهری را شامل میشود .طی فرایند
پژوهش و نظرسنجی  35پرسشنامه توزیع گردیده و درمجموع
نتایج  25مورد از پرسشنامهها در تحلیل نهایی وارد شده است
(جدول شماره .)3

تصویر  .2فرایند پژوهش و مراحل آن ( B، Aو  .)Cمأخذ :نگارندگان1397 ،
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جدول  .1آزمون پایایی نشانگرهای اولیه.
آزمون روایی

دسته

همه نشانگرها

1

w1 to w4

4

2

w5 to w11

7

0/748

3

w12 to w20

9

0/793

4

w21 to w34

14

0/888

5

V1 to v36

34

0/853

6

V37 to v56

20

0/924

7

V57 to v65

9

0/807

8

V66 to v73

8

0/686

9

V74 to v82

9

0/796

10

V83 to v86

4

0/337

11

V87 to v88

2

0/722

12

V89 to v96

8

0/77

تعداد نشانگر در هر دسته

آلفای کرونباخ

0/96
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جدول  .2ترکیب جامعه آماری ازلحاظ گروه شغلی (علمی و اجرایی) در حوزه منظر.
متغیر

جامعه آماری

گروه شغلی

تعداد

درصد

اساتید دانشگاه

16

64

متخصصین حرفهای

5

20

مدیران و تصمیمگیرندگان

4

16

جمع

25
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جدول  .3ترکیب جامعه آماری ازلحاظ تخصص و جنسیت.
متغیر

جامعه آماری

جنسیت

تخصص

تعداد

درصد

معماری ،معماری منظر

6

24

برنامهریزی روستایی ،توسعه روستایی

8

32

محیطزیست ،طراحی محیط و منظر

3

12

شهرسازی ،برنامهریزی شهری

4

16

طراحی شهری

4

16

زن

5

20

مرد

20

80

جمع

25

25
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یافتهها
یافتههای پژوهش طی تکمیل پرسشنامه اصلی (تصویر شماره
 ،2انتهای قسمت  )Bتوسط جامعه آماری پژوهش به دست آمده
است .این پرسشنامه متشکل از  130مورد نشانگر اصلی است که

در قالب دو گروه تهیه شده است .با هدف افزایش دقت پژوهش،
در فرایند نظرسنجی ،از پرسششوندگان خواسته شده به هر
نشانگر امتیاز  1تا  3را در هر یک از عوامل سهگانه «میزان ارتباط
با موضوع»« ،میزان اهمیت» و «قابلیت اندازهگیری» و در صورت
بیارتباط بودن نشانگر نیز عدد صفر اختصاص دهند .بنابراین
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میانگین عددی هر یک بین  0تا  3و دامنه مجموع ارزشگذاریها
به هر نشانگر بین  0تا  9متغیر است .دو گروههای دستهبندی
نشانگرها عبارتاند از:
الف-گروه «شکلدهندههای منظر پایدار»

این نشانگرها خود جزئی از منظر بوده و وضعیت آنها
نشاندهنده پایداری یا عدم پایداری منظر روستایی است بنابراین
وضعیت منظر روستایی از طریق آنها سنجش میشود (جدول
 .)4برخی از این نشانگرها دارای اهمیت بیشتری در منظر پایدار
هستند ،درحالیکه ممکن است کمتر قابلاندازهگیری باشند .از
دیگر سوی برخی از آنها ارتباط بیشتری با مبحث پایداری منظر
دارند و گروهی نیز با سهولت و بهتر اندازهگیری میشوند هرچند
دارای اهمیت یا ارتباط کمتری باشند .به این ترتیب میانگین هر
سه عامل بهعنوان ارزشگذاری هر نشانگر تعیین شده است.
بعد کالبدی -در بعد کالبدی ،درمجموع بیشترین
ارزشگذاری از دیدگاه متخصصین و حرفهمندان به منظر بافت
روستایی اختصاص یافته است .این نتیجه مبین آن است که از
دید متخصصین به ترتیب نشانگرهای «استفاده از مصالح بومی»

(« ،)2/90معماري سازگار با اقليم (بافت ،سبک)» ( )2/82و
«نماي ساختمان (جنس ،مصالح ،رنگ)» ( )2/56دارای بیشترین
ارزش در منظر پایدار روستایی هستند (جدول شماره  .)4در
زیرمجموعه پوشش گیاهی مصنوع (انسانساخت) ،از دیدگاه
آنها نشانگرهایی مانند «فضاي سبز روستا و محدودههای
پیرامون» ( )2/46و «کاشت گونههای گیاهی بومی منطقه»
( )2/41به ترتیب بیشترین ارزش را داشتهاند.
بعد طبیعی -متخصصین بیشترین ارزشگذاری در بعد
طبیعی (پوشش گیاهی) را به« :پراكندگي پوشش گياهي»
( ،)2/26و «جنگلکاری و احياي مراتع» ( )2/23اختصاص دادهاند
(جدول شماره  .)4بیشترین میانگین ارزشگذاری در بعد طبیعی
(ساختار اکولوژیک و پتانسیلها) به« :کميت و کيفيت آبهای
سطحي (رودخانه /درياچه /تاالب /برکه /باتالق)» (« ،)2/45حفظ
منظر وحشي و بکر» ( )2/43اختصاص یافته است .همچنین آنها
بیشترین ارزش در بعد طبیعی (ارزشهای بصری) را به« :الگوها
و عناصر خاص طبیعت» ( )2/45و «جمع شدن عناصر مختلف
طبیعت در یکجا (کوه ،رود ،باتالق ،دشت ،مزرعه)2/40( »)...
اختصاص دادهاند (جدول شماره .)5

جدول  .4میانگین آرای متخصصین و حرفهمندان در بعد کالبدی منظر پایدار.
مؤلفههای اصلی

منظر بافت

پوشش گیاهی مصنوع

نشانگرهاي پايداري منظر روستایی

ميزان ارتباط

ميزان اهميت

قابليت اندازهگیری

کل

استفاده از مصالح بومی

2/96

2/96

2/78

2/90

معماري سازگار با اقليم (بافت ،سبک)

2/88

2/88

2/71

2/82

نماي ساختمان (جنس ،مصالح ،رنگ)

2/55

2/59

2/55

2/56

فضاي سبز روستايي و محدوده پیرامون

2/54

2/42

2/43

2/46

کاشت گونههای گیاهی بومی منطقه

2/48

2/39

2/36

2/41
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جدول  .5میانگین آرای متخصصین و حرفهمندان در بعد طبیعی منظر پایدار.
مؤلفههای اصلی

نشانگرهاي پايداري منظر روستایی

ميزان ارتباط

ميزان اهميت

قابليت اندازهگیری

کل

پوشش گیاهی
طبیعی

پراكندگي پوشش گياهي (طبیعی)

2/35

2/30

2/14

2/26

جنگلکاری ،ایجاد کمربند سبز ،پارک جنگلی ،احياي مراتع

2/25

2/26

2/17

2/23

کميت و کيفيت آبهای سطحي (رودخانه /درياچه /تاالب /برکه /باتالق)...

2/50

2/50

2/35

2/45

حفظ منظر وحشي و بکر

2/58

2/46

2/26

2/43

الگوها و عناصر خاص طبیعی

2/52

2/74

2/09

2/45

جمع شدن عناصر مختلف طبیعت در یکجا
(کوه ،رود ،باتالق ،دشت ،مزرعه)...

2/54

2/54

2/13

2/40

ساختار اکولوژيک
و پتانسیلها
ارزش بصري
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بعد اقتصادی؛ فرهنگی-اجتماعی -بیشترین میانگین
ارزش در بعد اقتصادی به «تنوع و چندگانه بودن کاربری» ()2/41
اختصاص یافته است .متخصصین بیشترین میانگین ارزش در بعد
فرهنگی اجتماعی را به« :ميراث ساختهشده فرهنگي (بناها ،بقايا،
یادمانها ،المانها ،اشياء )2/48( »)...اختصاص دادهاند (جدول
شماره .)6
درمجموع از یافتههای فوق چنین نتیجه میشود که تقریباً
اکثر افراد به  2عامل شامل :استفاده از مصالح بومی و معماری
سازگار با اقلیم (بافت و سبک) بیشترین وزن را دادهاند .بنابراین
یافتهها نشان میدهند که طبق نظر متخصصین و حرفهمندان
این دو عامل از مهمترین معیارهای منظر پایدار روستایی محسوب
میشوند.
ب -گروه «نشانگرهای تأثیرگذار در منظر پایدار»

این گروه نشانگرهایی هستند که بهطور غیرمستقیم (ثانویه)
اجزای منظر را تحت تأثیر قرار میدهند و باعث تحوالت آن
میشوند و با عواملی که مستقیماً شکلدهنده منظر روستاییاند
متفاوت است.
ارزشگذاری بیشتر هر نشانگر نشاندهنده این واقعیت است
که آن نشانگر از دید تعداد بیشتری از متخصصین در پایداری
منظر روستایی نقش دارد .در مقابل ارزش عددی کمتر مبین این
نکته است که اکثر متخصصین آن نشانگر را نشانهای از پایداری
یا ناپایداری منظر تشخیص ندادهاند یا نقش کمتری برای آن در
نظر گرفتهاند .بنابراین نمیتواند نشانگر مناسبی برای سنجش
وضعیت منظر باشد .ابعاد و مؤلفههای اصلی تأثیرگذار بر منظر
پایدار شامل ابعاد طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی و قوانین
و ضوابط اجرایی است .با توجه به اینکه بعد کالبدی مستقیماً
شکلدهنده منظر است ،جزء عوامل تأثیرگذار محسوب نمیشود.
این بعد پس از اعتبار سنجی اولیه به دلیل پائین بودن وزن از
لیست سؤاالت حذف شده است.
در ادامه میانگین ارزشگذاری نشانگرهای هر یک از ابعاد
فوق ابتدا به تفکیک محاسبه و ارائه شده است .درمجموع ارزش
اختصاصیافته به بعد طبیعی پائین است (جدول شماره )7؛
بهطوریکه بیشترین میانگین در این طبیعی به «سرعت و جهت

وزش باد» ( )1/99و «درجه حرارت» ( )1/90اختصاص یافته
است .هرچند این عوامل قابلیت اندازهگیری باالیی دارند (جدول
شماره  ،)7اما از دیدگاه متخصصین ارتباط کمی با منظر پایدار
داشته و مجموعه دارای تأثیر کمتری در پایداری آن هستند .این
عوامل جزء خصوصیات ذاتی و اولیه تشکیلدهنده منظر هستند
و در طول بازه زمانی طوالنی ،کمتر دستخوش تغییرات پیوسته
میشوند.
متخصصین در بعد فرهنگی اجتماعی بیشترین عامل تأثیرگذار
بر منظر را «فعاليت و مشارکت مردمي در ساخت محیط زندگی»
( )2/48تشخیص دادهاند.
در بعد اقتصادی« ،تنوع فعالیتهای اقتصادي (كشاورزي/
دامداري /صنايع روستايي)» (« ،)2/35سیاستها و برنامهریزیهای
کشاورزی و دامداری (اقتصاد روستایی)» ( )2/29و «مهاجرت
از روستا به قصد درآمد بیشتر» ( )2/24دارای بیشترین ارزش
هستند .به این معنی که از دید متخصصین و حرفهمندان آنها
تأثیرات زیادی بر پایداری منظر روستایی میگذارند.
به عقیده متخصصین در بخش ضوابط اجرایی اداری بیشترین
تأثیر بر منظر متعلق به «اعمال ضوابط و قوانین اجرایی ساختمان»
با میانگین ارزش ( )2/46است (جدول شماره .)7
بر طبق نظر متخصصین و مجموع ارزشگذاریهای ارائهشده
در جداول فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که از دید آنها،
مهمترین عواملی که بر پایداری منظر روستایی تأثیرگذارند به
ترتیب شامل «فعالیت و مشارکت مردم در ساخت محیط»
( )2/48و «اعمال ضوابط و قوانین اجرایی ساختمان» ()2/46
است.
ارزشگذاری ابعاد منظر پایدار بر مبنای میزان ارتباط،
اهمیت و قابلیت اندازهگیری
طبق یافتههای پژوهش متخصصین و حرفهمندان بعد
اجتماعی  -فرهنگی را درمجموع حائز بیشترین وزن ()2/30
تشخیص دادهاند .بهطوریکه از دیدگاه آنها ،این بعد از مجموع
سه عاملی که مبنای ارزشگذاری متخصصین بوده است (میزان
ارتباط ،میزان اهمیت و قابلیت اندازهگیری) بیشترین مقدار را در
سنجش منظر پایدار روستایی به خود اختصاص داده است.

جدول  .6میانگین آرای متخصصین و حرفهمندان در بعد اقتصادی و بعد فرهنگی و اجتماعی منظر پایدار.
مؤلفههای اصلی

نشانگرهاي پايداري منظر روستایی

ميزان ارتباط

مؤلفه اقتصادی
مؤلفه فرهنگي اجتماعي

ميزان اهميت قابليت اندازهگیری

کل

تنوع و چندگانه بودن کاربري

2/39

2/39

2/43

2/41

ميراث ساختهشده فرهنگي (بناها ،بقايا ،یادمانها ،المانها ،اشياء)

2/58

2/46

2/39

2/48

هويت تاريخي مکان روستا (نشانهها ،ساختمان و مناظر تاريخي)

2/48

2/52

2/32

2/44
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جدول  .7نتایج نظرسنجی متخصصین  -نشانگرهای تأثیرگذار بر پایداری منظر روستایی.
ردیف

نشانگرهاي پايداري منظر روستایی

ميزان ارتباط

ميزان اهميت

قابليت اندازهگیری

کل

مؤلفههای اصلی

4

سرعت وزش باد و جهت باد غالب

1/88

1/92

2/17

1/99

2

درجه حرارت

1/75

1/83

2/13

1/90

9

تنوع فعالیتهای اقتصادي (كشاورزي /دامپروري و
دامداري /صنايع روستايي)

2/39

2/30

2/36

2/35

11

سیاستها و برنامهریزیهای کشاورزی و دامداری
(اقتصاد روستایی)

2/40

2/42

2/96

2/29

8

مهاجرت از روستا به قصد درآمد بیشتر

2/17

2/17

2/30

2/24

ضوابط اداری و اجرایی

14

اعمال ضوابط و قوانین اجرایی ساختمان

2/67

2/54

2/17

2/46

فرهنگي اجتماعي

23

فعاليت و مشارکت مردمي

2/63

2/58

2/22

2/48

طبيعي

اقتصادي
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سپس بعد طبیعی ( ،)2/19بعد کالبدی ( )2/08و بعد اقتصادی
( )2/07به ترتیب در رتبههای بعدی قرار میگیرند (جدول شماره
 .)8این نتایج به تفکیک میزان اهمیت ،میزان ارتباط و قابلیت
اندازهگیری معیارها ،مؤلفهها و نشانگرها مشخص شده است.
ابعاد و مؤلفههای اصلی تأثیرگذار بر منظر پایدار شامل ابعاد
طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی و قوانین و ضوابط اجرایی
است و با توجه به اینکه بعد کالبدی مستقیماً شکلدهنده منظر
است ،جزء عوامل تأثیرگذار محسوب نمیشود .این بعد پس از
اعتبار سنجی اولیه به دلیل پائین بودن وزن از لیست سؤاالت
حذف شده است.
از دید گروه متخصصین ابعاد اجتماعی فرهنگی با میانگین
ارزش ( )22/22بیشترین تأثیر را در منظر پایدار روستایی دارند.
سپس به ترتیب قوانین و ضوابط با میانگین عددی ( ،)2/12ابعاد
اقتصادی با میانگین عددی ( )2/06و ابعاد طبیعی با میانگین
( )1/90قرار میگیرند .نتایج در جدول شماره  9نشان داده شده

است.
نتایج فوق به تفکیک میزان اهمیت ،میزان ارتباط و قابلیت
اندازهگیری معیارها و مؤلفهها مشخص شده است.
میانگین عددی ارزش اختصاصیافته هر یک از ابعاد چهارگانه
طبق جدول شماره  9به تفکیک بهصورت زیر است .در هر مورد
نتایج حاصل از نشانگرهای شکلدهنده منظر پایدار (اولیه) و
نشانگرهای تأثیرگذار بر منظر پایدار (ثانویه) به تفکیک ارائه شده
است.
میزان ارتباط با منظر پایدار -متخصصین و حرفهمندان از
بین ابعاد و معیارهای نشانگر منظر پایدار (که بهطور مستقیم منظر
روستایی را شکل میدهند) ،بعد اجتماعی فرهنگی با میانگین
( )2/33را دارای بیشترین ارتباط با منظر پایدار تشخیص دادهاند.
سپس منظر بافت کالبدی با میانگین عددی ( )2/26بیشترین
میزان ارتباط را داشته است (جدول شماره .)8

جدول  .8آرای متخصصین و حرفهمندان در ابعاد چهارگانه منظر پایدار روستایی (شکلدهندههای منظر).
ابعاد ،معیارها و نشانگرهای شکلدهنده منظر پایدار روستایی
مبنای
ارزشگذاری

اجتماعی فرهنگی

کالبدی

طبیعی

اقتصادی

ارزشهای
زیباییشناختی

پوشش گیاهی
طبیعی

ساختار
اکولوژیک

باغات و
فضای سبز

منظر بافت
کالبدی

میزان ارتباط

2/33

1/96

2/30

2/23

2/29

1/87

2/26

اهمیت

2/31

2/03

2/35

2/25

2/29

1/86

2/21

قابلیت اندازهگیری

2/27

2/21

1/74

2/03

2/2

2/03

2/24

هر سه معیار

2/30

2/07

2/13

2/17

2/26

1/92

2/23

2/19
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جدول  .9آرای متخصصین و حرفه مندان -عوامل تأثیرگذار بر پایداری منظر روستایی.
مبنای ارزشگذاری

ابعاد تأثیرگذار بر منظر پایدار روستایی
اجتماعی -فرهنگی

اقتصادی

طبیعی

قوانین و ضوابط

میزان ارتباط

2/33

2/05

1/79

2/19

اهمیت

2/34

2/04

1/85

2/19

قابلیت اندازهگیری

1/98

2/10

2/05

1/97

هر سه معیار

2/22

2/06

1/90

2/12
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نتایج پژوهش گویای این واقعیت است که نشانگرهای
زیرمجموعه ابعاد اجتماعی فرهنگی ( )2/23و سپس نشانگرهای
مربوط به گروه قوانین و ضوابط ( )2/19بیشترین ارتباط را
ازلحاظ تأثیرگذاری بر پایداری منظر روستایی (تأثیرات ثانویه)
دارند .ازلحاظ تأثیر غیرمستقیم ،ابعاد طبیعی کمترین ارتباط را با
تغییرات سریع منظر دارند (جدول شماره .)9

و قابلیت اندازهگیری ( )2/10را دارند ،درحالیکه تأثیر ضوابط و
قوانین بر منظر بهرغم اهمیت داشتن ،کمترین قابلیت اندازهگیری
( )1/97را دارد .استدالل این است که در خصوص تأثیرات ضوابط
و قوانین وضعشده در جامعه روستایی به دلیل تداخل با سایر
عوامل و درگیر نمودن سایر جنبههای زندگی روستایی ،تأثیرات
آن کمتر در منظر قابلتفکیک و اندازهگیری است.

میزان اهمیت داشتن در منظر پایدار -از نگاه ارزیابانه
متخصصین ،ارزشهای زیباییشناختی با میانگین ()2/35
بیشترین میزان اهمیت در منظر پایدار روستایی داشته است .پس
از آن ابتدا ابعاد اجتماعی فرهنگی ( )2/32و سپس ساختارهای
اکولوژیک ( )2/29دارای بیشترین میزان اهمیت هستند .عالوه
بر این نتایج پژوهش نشان میدهد از دید متخصصین ،مهمترین
عواملی که بر پایداری منظر روستایی تأثیرگذارند ،زیرمجموعه
ابعاد اجتماعی -فرهنگی ( )2/34است .از دید این افراد،
نشانگرهای زیرمجموعه بعد طبیعی با کمترین اهمیت ( )2/19بر
منظر پایدار تأثیرگذار هستند؛ استدالل این است که این عوامل
مستقیماً شکلدهنده منظرند و کمتر بهعنوان عوامل تأثیرگذار
(ثانویه) ایفای نقش میکنند ،درحالیکه سایر عوامل شکلدهنده
منظر نیستند اما -بهصورت غیرمستقیم -بهعنوان عوامل تأثیرگذار
بر منظر عمل کرده و باعث تغییر و تحوالت شدید آن میشوند.

بحث و نتیجهگیری

قابلیت اندازهگیری -ازنظر متخصصین نشانگرهای
زیرمجموعه ابعاد اجتماعی فرهنگی ( )2/27و سپس نشانگرهای
منظر بافت کالبدی ( )2/24قابلیت اندازهگیری بیشتری دارند،
بنابراین بهتر قابلشناسایی و تشخیص هستند .درحالیکه
ارزشهای زیباییشناختی بهرغم داشتن اهمیت زیاد در منظر
پایدار ،از کمترین قابلیت اندازهگیری برخوردار است .دلیل آن
میتواند در ارتباط با وابسته بودن ارزشهای زیباییشناختی به
ادراکات ذهنی هر فرد و بیان احساس و سلیقه او باشد که از
فردی به فرد دیگر متفاوت است.
نتایج نظرسنجی متخصصین نشان میدهد ابعاد اقتصادی
تأثیرگذار بر منظر روستایی (نشانگرهای ثانویه) بیشترین نمود

ویژگیهای منظر ،بیان شیوایی است از فعالیتها و عادات مردمي
که ساکن شدهاند و زمين را براي تأمین نيازهاي بشري توسعه
داده ،استفاده نموده و شکل دادهاند .منظرها منعکسکننده باورها،
نگرشها ،سنتها ،و ارزشهای اين مردم هستند .در بسياري از
موارد ،خصلتهای منظر روستايي داراي همه این ویژگیهاست.
توسعه بستر تاريخي مناطق روستايي در منظر پایدار روستایی
حائز اهمیت است .فرآيندها موضوع خاصي را تعريف میکنند،
مانند نوعی از کشاورزي ،فراوردهها و محصوالت خاص منطقه
و سکونت دائمی یا کوچنشینی ،که توسعه تاريخي را تحت تأثیر
خود قرار دادهاند .اجزاي كالبدي ،ویژگیهای تاريخي منظر را
تعريف میکند که براي توصيف انواع داراییهای قابلتوجه و براي
شناسايي دارائیهایی که واجد ارزش فرهنگی بوده و میتوانند
گویای نوع خاصی از سکونت ،یا معرف منظر روستایی ویژه آن
ناحیه باشند ،مورداستفاده قرار میگیرد.
از نتایج پژوهش ،چهار بعد اصلی که بهطور مستقیم (اولیه)
یا غیرمستقیم (ثانویه) بیانکننده منظر پایدار روستایی است،
مشخص شده است .هر بعد شامل تعدادی مؤلفه و هر مؤلفه به
تعداد بیشتری نشانگر تقسیم میشود .این ابعاد و مؤلفههای اصلی
تشکیلدهنده آنها در تصویر شماره  3نشان داده شده است.
همانطور که در این دیاگرام دیده میشود ابعاد چهارگانه با
یکدیگر در ارتباط بوده و بر هم اثرگذارند .بهطوریکه میتوانند
اثر یکدیگر را تضعیف یا تقویت کنند .برخی از آنها نیز با یکدیگر
همپوشانی دارند .بهعنوانمثال توان محیط که در بعد طبیعی قرار
میگیرد مستقیماً در بهرهبرداری اقتصادی و تعیین نوع معیشت
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و درآمدزایی تأثیر میگذارد ،لذا تأثیرگذاری آن بر منظر پایدار هم
از بعد طبیعی و هم از بعد اقتصادی مطرح است.
این پژوهش براي شناسايي و ارزيابي خصوصیتهای قابلتوجه
يک منطقه روستايي و يا براي تعيين واجد ارزش بودن منظر
آن تبیین شده است .طی فرایند آن پژوهشگران از طريق مرور
ادبیات نظری ،نتایج مطالعات پیشین خود و بهره گرفتن از آرای
متخصصین ،تالش نمودهاند تا خصوصیتهای منظر یک منطقه
روستایی را با ویژگیهای علمی حائز اهمیت انطباق دهند.
با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشانگرهای اصلی شکلدهنده
و تأثیرگذار در پایداری منظر پایدار روستایی را مشخص و تبیین
مینماید ،به کمک آن میتوان درک صحيحي از منظر روستایی
یک منطقه کسب کرد؛ داراییهای تاريخي ،کاربریهای زمين و
تکامل فيزيکي منظر و سیر تحول آن را نمایان ساخت؛ و وضعیت
منظر را از جنبه داشتن «منظر پایدار روستایی» بیان کرد .به این
ترتیب تصمیمگیرندگان را قادر میسازد تا از طریق استفاده از
نشانگرهای منظر پایداری روستایی تبیین شده در این پژوهش،
بتوانند برنامهریزیهای آتی خود را همراستا و مبتنی بر حفظ و
ارتقای نشانگرهای اصلی منظر پایدار بنا نهند.
تشکر و قدردانی

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