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The concept of sustainability has long characterized the rural architecture of Iran. However, today, social and 
economic changes have brought about developments in rural architecture, as modern villages have focused 
less on the concept of sustainability. Old rural architecture has valuable sustainability indicators which can 
be utilized in new designs. This research investigates the component affecting sustainability creation and its 
representation in the architecture of Armian village. This research was applied in terms of goal and descriptive-
analytical in terms of methods. First, library sources were reviewed to determine the effective components. 
Then, a theoretical framework was presented after the content analysis, as the village of Armian was examined 
following field studies and analytical methods. Results indicated that social, cultural, economic and environ-
mental dimensions contributed to rural architecture sustainability. As regards the social sustainability dimen-
sion, such components as social identity, sense of attachment, social interactions, vitality and social security; 
as regards cultural sustainability dimension, such components as participation and solidarity, cultural heritage 
and capital, value and cultural value; as regards economic sustainability dimension, such components as the 
type of material, effectiveness and avoiding nullity, employment and subsistence; and as regards environmen-
tal sustainability dimension, such components as an adaptation with the climatic conditions, dynamism and 
adaptability, respect and preservation of the environment were effective. These components and indicators 
have been noted in the Armian village fabric and housing. The Armian village architecture is an example of lo-
cal, sustainable architecture in conformity with the rural life's identity, climate, culture and lifestyle.
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Extended Abstract

1. Introduction

he rural architecture was a major ex-
ample of sustainable local architecture, 

especially in the past. However, today rejuvenated rural 
regions have distanced from this sustainable identity, and 
seen the concept of sustainability diminishing, as many 
of these regions have undergone reduced quality of life, 
loss of residents’ cultural identity and evacuation of rural 
fabrics. Old rural architecture enjoys valuable, sustainable T
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value indicators which, after being determined and ana-
lyzed, can be utilized in new designs and contribute to im-
proving the unsustainability of rejuvenated rural regions. 
Hence, in addition to the continuation of the relationship 
between generations within the social context of the 
village, its structural-spatial identity will also be recon-
structed and restored in correspondence with the needs 
of the village residents. Attention to various sustainable 
components in rural architecture can play a major role in 
improving the quality and comfort of villagers’ lives, thus 
restoring the lost identity of the village. Thus, the main 
goal of this article was to examine the components affect-
ing the sustainability of rural architecture.  

2. Methodology

This research was applied in terms of goal and descrip-
tive-analytical in terms of methods. First, library sources 
were reviewed to determine the effective components. 
Then, a theoretical framework was presented after the 
content analysis, as the village of Armian of Mayamey 
was examined following field studies and analytical 
methods. This village has a valuable historical fabric 
with a great identity that has, up to now, experienced no 
such scientific work on sustainability. To determine the 
research context, the fabric and the major housing indi-
cator of Armian were first extracted using a field survey. 
Sustainability components and relevant examples were 
analyzed in the village’s housing fabric. In the end, results 
were presented. 

3. Results

Results indicated that social, cultural, economic and en-
vironmental dimensions were contributing to rural archi-
tecture sustainability. As regards the social sustainability 
dimension, such components as social identity, sense of 
attachment, social interactions, vitality and social securi-
ty; as regard cultural sustainability dimension, such com-
ponents as participation and solidarity, cultural heritage 
and capital, value and cultural value; as regards economic 
sustainability dimension, such components as a type of 
material, effectiveness and avoiding nullity, employment 
and subsistence; and as regards environmental sustain-
ability dimension, such components as an adaptation with 
the climatic conditions, dynamism and adaptability, re-
spect and preservation of the environment were effective.  

4. Discussion

Results showed that the presence of historical identity-
giving signs and elements and the creation of memorable 
places for holding public ceremonies could play a major 

part in residents’ sense of place, readability, and perception 
of the environment. In the Armian village, the presence of 
the Prophet Armian tomb and the old plane tree, as well 
as memorable places such as Shatif Va Gol Mill, the old 
post office, the historical public bath, Narvan Va Khartout 
Cave, etc., have distinguished this village from other vil-
lages, giving it a special identity. The cultural and spiritual 
heritage and capital of rural communities not only have 
added identity to them but have also played a major role 
in their cultural coherence and integration. Considering 
these diverse tourism capacities, rural communities can 
become tourism destinations and sustainably utilize and 
preserve cultural heritage for the present and future gen-
erations. The creation of various nodes at adjacency and 
neighborhood unit scales in rural fabrics can help provide 
the presence of various social groups, thus, increasing 
social interaction and participation there. The creation of 
religious, trade, educational, administrative, and service 
uses in the proximity of the nodes will lay the ground for 
the presence of the people in these spaces and improve the 
sense of vibrancy among them. 

Passageways connecting the nodes will also help people 
access social interaction and conduct public activities. 
Villagers’ trust and knowledge of each other and sense of 
responsibility among those against each other’s properties 
will play a major role in the security of rural communities. 
Space readability and visibility through the creation of 
various fields provide the possibility of social monitoring 
for the sake of providing security. A higher level of social 
interactions and a sense of place among residents can help 
create effective participation and solidarity among vari-
ous social groups in cultural ceremonies of the village, 
thus laying the ground for the progress and development 
of the village as a whole. Holding festivals and cultural 
ceremonies in line with the rural traditions can also play 
a major part in preserving and reviving the traditional 
customs, values and rural norms, thereby helping tourism 
develop there. The use of local materials and applied dec-
orations, appropriate technique of construction, coordina-
tion between the size and number of housing sub-spaces 
with the number of residents, household subsistence and 
the need of the users will help create economic sustain-
ability and save costs. The occupancy of several house-
holds and the presence of multi-functional spaces will 
provide adaptability of the rural housing fabric to the new 
residents’ needs. The knowledge of environmental condi-
tions and climate-based designs will save non-recyclable 
energies, and preserve natural sources for future genera-
tions, thereby respecting the natural framework and its 
local landscape by creating harmony between the village 
view and landscape.
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5. Conclusion

This research found that all components of sustainability 
and its indicators were represented in the Armian village’s 
housing and fabric. The rural architecture of Armian is an 
example of sustainable local architecture which conforms 
to rural identity, climate, culture and lifestyle. These com-
ponents and indicators affecting sustainability can also be 
used in new rural constructions so that they are utilized 
to provide sustainable comfort for the residents and to 
preserve their old values. Finally, using the components 
can help demonstrate the concept of sustainability, which 
plays a major role in adapting today's villages to the cli-
matic cultural and lifestyle context of rural life.  
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مفهوم پایداری از گذشته در معماری روستایی ایران وجود داشته است. اما امروزه تغییرات اجتماعی و اقتصادی، تحوالتی را در معماری 
روستایی ایجاد کرده و در روستاهای امروزی به مفهوم پایداری کمتر توجه شده است. در این میان معماری روستایی قدیم دارای 
شاخص های ارزشمندی در حوزه پایداری است که می تواند پس از شناسایی و تحلیل، در طراحی جدید مورد بهره برداری قرار گیرد. هدف 
این پژوهش، بررسی مؤلفه های مؤثر در ایجاد پایداری و نمود آن ها در معماری روستای ارمیان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی 
و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای، ابعاد پایداری و مؤلفه های آن مشخص شده و پس 
از تحلیل محتوا، چهارچوب نظری ارائه گردیده است. سپس با مطالعه میدانی و با شیوه تحلیلی، در نمونه موردی روستای ارمیان میامی 
موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی در پایداری معماری روستایی 
مؤثر هستند. در بعد پایداری اجتماعی مؤلفه  هویت  اجتماعی، حس تعلق، تعامالت  اجتماعی، سرزندگی و امنیت اجتماعی و در بعد پایداری 
فرهنگی مؤلفه مشارکت و همبستگی، سرمایه و میراث فرهنگی، ارزش و هنجار فرهنگی و در بعد پایداری اقتصادی مؤلفه نوع مصالح، 
پرهیز از بیهودگی، وضعیت اشتغال و معیشت و در بعد پایداری محیطی مؤلفه هماهنگی با شرایط اقلیمی، پویایی و سازگاری، احترام و 
حفظ محیط تأثیرگذار است. همه این مؤلفه ها و شاخص های آن   در بافت و مسکن روستای ارمیان نمود پیدا کرده  و معماری روستای 

ارمیان مصداقی از معماری بومی پایدار است که با هویت،  اقلیم، فرهنگ و سبک زندگی روستایی انطباق دارد. 

کلیدواژه ها: 
ابعاد و مؤلفه های پایداری، 

معماری پایدار، معماری 
بومی، سکونتگاه های 

روستایی، روستای ارمیان

تاریخ دریافت: 17 بهمن 1400
تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1401

مقدمه 

اولین شکل از حیات اجتماعی انسان در یک عرصه طبیعی، 
 .(Latife et al., 2016: 2) است  شده  شناخته  روستا  محیط  در 
ساختارهاي معماري روستایي برآیندی از فعالیت های انسانی به 
 (Moradi Astalkh شمار مي آیند که در طول قرن ها شکل گرفته اند
(Zir, 2015: 2 و عوامل اجتماعی - فرهنگی، اقتصادي - معیشتی 

 (Kharabati و محیطی - اقلیمی در شکل گیري آن ها مؤثر بوده اند
عالوه  روستایی  معماری  واقع  در   .& Ebrahimiyan, 2022: 223)

برکنش بین اجزای درونی در حال تقابل با سایر نظام ها و نیروهای 
بیرونی نیز است (Moradi Astalkh Zir, 2015: 2). معماری روستایی 
به خصوص در گذشته مصداق مهمی از معماری بومی پایدار بوده 
و با هویت،  اقلیم، فرهنگ و سبک زندگی روستایی انطباق داشته 
است. اما امروزه مناطق روستایی نوساز از این هویت پایدار فاصله 

گرفته اند و مفهوم پایداری در آن ها کم رنگ شده است و بسیاري 
از آن ها دستخوش مسائلی چون کاهش کیفیت زندگی، مخدوش 
شدن هویت فرهنگی ساکنین و تخلیه بافت هاي روستایی شده اند 

 .(Pourrohani et al., 2016: 1)

شاخص های  واجد  قدیم  روستایی  معماري  میان  این  در 
ارزشمندی در حوزه پایداری است که می تواند پس از شناسایی 
قرار  بهره برداری  مورد  جدید  ساخت وسازهای  در  تحلیل،  و 
باشد  نوساز مؤثر  ناپایداری  مناطق روستایی  بهبود  و در  گیرد 
(Kharabati & Shirazi, 2021: 4). به این ترتیب عالوه بر تداوم ارتباط 

بین نسل   ها در بستر اجتماعی روستا، هویت کالبدی - فضایی 
آن نیز در انطباق با نیازهاي ساکنین روستا، بازسازي و احیاء 
خواهد شد (Zargar et al., 2017: 2). درواقع توجه به مؤلفه های 
مختلف پایداری در معماری روستایی می تواند نقش مهمی در 
بهبود کیفیت و آسایش زندگی روستائیان ایفا نماید و پایداری 

1- مربی، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
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بررسی مؤلفه های مؤثر بر پایداری معماری روستایی )موردمطالعه: روستای ارمیان میامی(
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ازدست رفته را به روستا بازگرداند. درنهایت پایداری نظام روستایی 
 .(Rezvani, 2009: 2) می تواند به توسعه پایدار سرزمین منجر  گردد
ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه های مؤثر در 
ایجاد پایداری در معماری روستایی است. بدین منظور پس از 
مطالعه تحقیقات انجام شده در این زمینه، ابتدا ابعاد و مؤلفه های 
پایداری مشخص شده و سپس به وسیله مطالعات میدانی، این 
مؤلفه ها و نمود آن ها در نمونه موردی روستای ارمیان میامی که 
دارای بافت تاریخی با ارزش و هویتمندی بوده و تاکنون کار علمی 
چندانی در حوزه پایداری و معرفی آن صورت نگرفته، تحلیل شده 

است. درواقع این پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش زیر است:

1. مؤلفه های مؤثر بر پایداری در معماری روستایی کدام اند؟

2. نمود پایداری در بافت و مسکن روستای ارمیان چگونه است؟

مروری بر ادبیات موضوع

جهان امروز در ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی دچار مشکالت و ناپایداری هایی شده است و ازاین رو 
مفهوم پایداری در مقابل بروز این ناپایداری ها شکل گرفته است 
(Shayan et al., 2018). در سال های اخیر پژوهش هایی در زمینه 

پایداری و توسعه پایدار روستایی صورت گرفته است. به طور نمونه 
اکبرپور و نجفی )2010( در پژوهشی مفهوم توسعه پایدار را 
در محیط های روستایی حوزه کالن شهر تهران موردبررسی قرار 
داده اند. اکرمی و علی پور )2017( از دیدگاه زیست محیطی، نقش 
مصالح بومی را در پایداری ارزیابی کرده اند. پورطاهری و همکاران 
)2017( در پژوهشی دیگر الگوی مسکن پایدار روستایی را در 
دیگر  پژوهشی  در  همچنین  کرده اند.  بررسی  مازندران  استان 
سبحانی و همکاران )2017( کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده ها 
بناب  پایداری سکونتگاه های روستایی شهرستان  را در تحلیل 
سنجیده اند و شایان و همکاران )2018( نیز وضعیت پایداری 
و  تحلیل  زرین دشت  شهرستان  روستایی  سکونتگاه های  در  را 
سطح بندی نموده اند. الهی و همکاران )2020( در پژوهشی دیگر 
نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی را در توسعه پایدار روستای 
چورن ارزیابی کرده اند.  همان طور که در پژوهش های یادشده 
مشهود است، موضوع پایداری در حوزه معماری روستایی کمتر 
دیده شده است. ازاین رو در پژوهش حاضر، مؤلفه های مؤثر در 
ایجاد پایداری در معماری روستایی و در نمونه موردی روستای 
ارمیان میامی موردبررسی قرار گرفته و نمود پایداری در بافت و 

مسکن این روستا تحلیل شده است.

پایداری

ایجاد آگاهی نسبت به بحران های زیست محیطی ناشی از رویکرد 
میالدی  و 1970  در دهه 1960  انسانی،  فعالیت های  صنعتی 
 (Adib & Norouzian Maleki, باعث توجه به مفهوم پایداری گردید
(3 :2019. گزارش برانتلند، توسعه پایدار را توسعه ای می داند که 

نیازهاي امروز را ممکن مي سازد، بدون آنکه توانایي نسل آینده 
 .(WCED, 1987: 43) را برای برآوردن نیازهایشان به خطر بیندازد
در حقیقت توسعه پایدار، حفظ و نگهداری از سرمایه های انساني، 
اجتماعي، طبیعي و اقتصادي برای آیندگان است. ازاین رو می توان 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی را به عنوان ستون های پایداری 
به شمار آورد (Cameron, 2004: 16). اولویت نسبی که به ابعاد 
مختلف توسعه پایدار داده می شود، در هر فرهنگ و جامعه ای، 
در طول زمان متفاوت است. درواقع رویکرد های توسعه پایدار 
تنوع چالش های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی را که 
 (Zahedi & کشور های مختلف با آن مواجه اند، منعکس می کند
جدیدی  مبحث  اخیر  سال های  در  ازاین رو   .Najafi, 2007: 23)

تحت عنوان پایداری فرهنگی هم به این ابعاد افزوده شد و جان 
 (Hawkes, هاوکس1 مدل چهار ستونی از توسعه پایدار را ارائه داد

(34 :2001 )تصویر شماره 1(.

در اصل طراحی پایدار، ساختمان جزئی کوچک از طبیعت 
پیرامونی است و به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کرده و در 
 .(Dashtizadeh & Gorgani, 2018: 2) چرخه حیات قرار می گیرد
درواقع می توان معماری بومی را یک معماری پایدار دانست که 
با طبیعت اطراف خود آمیخته شده و از آن بهره برداری می کند، 
بدون آنکه خللی در آن ایجاد نماید. درنتیجه تمامی رویکردهای 
استفاده  بومی  الگوهای معماری  از  یا مستقیماً  پایدار  معماری 
 (Akrami & می برند  بهره  آن  مدل های  از  گاهی  یا  و  می کنند 
(Damyar, 2017: 2. بخشی از نمود این معماری بومی پایدار، در 

معماری روستایی تبلور یافته است و توسعه پایدار آن را مي توان 
وحدت میان ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محیط زیستي 
در جامعه روستایي تلقي نمود (Horlings & Padt, 2013: 2). در 
ادامه ابعاد و مؤلفه های پایداری از دیدگاه پژوهشگران موردبررسی 

قرار می گیرد. 

1. Hawkes

»ساجده خراباتی و آوا نیک مرد. بررسی مؤلفه های موثر بر پایداری معماری روستایی«

Hawkes, 2001 فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. ابعاد توسعه پایدار از دیدگاه هاوکس. منبع: نگارندگان، برگرفته از
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ابعاد و مؤلفه های پایداری

سکونتگا ه های  تحلیل  برای  پایدار  توسعه  رویکرد  امروزه 
 (Bigdeli روستایی به عنوان چهارچوبی ارزشمند مطرح می شود
(Rad & Maleki, 2020: 5. به طورکلی پژوهشگران ابعاد مختلفی 

را در بحث پایداری مؤثر می دانند و معتقدند توجه به همه ابعاد، 
 (Adib & Norouzian بوده  پایداری ضروری  اصل  به  رسیدن  در 
(Maleki, 2019: 4 و مسائل پیچیده این حوزه به مجموعه ای به 

 .(Boshagh et al., 2013: 7) هم پیوسته از معرف ها نیازمند است
در پایداری روستایی جنبه های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی 
 (Nooripour & Shah Vali, فنی و زیست محیطی مطرح می شود -
(12 :2011 و در ادامه ابعاد و مؤلفه های پایداری موردبررسی قرار 

می گیرد. 

پایداری اجتماعی

توسعه  محور های  کلیدی ترین  از  یکی  اجتماعي  پایداري 
 (Ghorbi et al., 2019: 1; Behzadpour et al., 2019: است  پایدار 
از  بعد  این  مباحث  بر  می توان  آن،  مؤلفه های  تعیین  با  و   1)

 (Javan Majidi et al., کرد  اتخاذ  را  مؤثری  رویه های  پایداری 
 (Razzaghi Asl 5 :2019 و از ناپایداری اجتماعی جلوگیری نمود)

(Khoshghadam, 2017: 1 &. پایداری اجتماعی به معنی داشتن 

زندگی سالم ازطریق رفع نیازهای اصلی جامعه روستایی است تا 
با در نظر گرفتن کیفیت زندگی، همراه با حفظ کیفیت محیطی 
 (Karamshahi & یافت  زندگی دست  باالترین سطح رضایت  به 
(Seidaiy, 2022: 861. در بعد پایداری اجتماعی گروه های مختلف 

اجتماعی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تالش می کنند 
(Kalantari Khalil Abad & Derakhshani, 2014: 5) و در آن کیفیت 

است  بوده  موردتوجه  سرزندگی  حس  و  اجتماعی  تعامالت 
 (Azimi هویت اجتماعی .(Safari Aliakbari & Jamini, 2017: 148)

 ،& Partovi, 2021: 213; Karami & Mohamadhoseini, 2018: 45)

امنیت (DFID, 2002: 2; Safari Aliakbari & Jamini, 2017: 148) و 
حس تعلق از مؤلفه های پایداری اجتماعی در جوامع روستایی 
 (Akbarian Ronizi & Shaykh-Baygloo, 2016: 5; Pourtaheri است
(et al., 2010: 2 و در پایداری اجتماعی بر اهدافی نظیر هویت 

انسان ها  توانمندسازی  و  اجتماعی  تعامالت  امنیت،  اجتماعی، 
  (Abdollahzadeh et al., 2017: 3; Allaei et al., 2021: تأکید می شود

.8-19)

پایداری فرهنگی 

است  روستایی  پایدار  توسعه  ابعاد  از  یکی  فرهنگی  پایداری 
(Khodamoradpour & Zanganeh, 2019: 191) که به تدریج از بطن 

پایداری اجتماعی ظاهر شده و هدف آن احیاء و حفاظت از هویت 
و سنت های  فرهنگ  عواملی همچون  است.  انسانی  فرهنگ  و 
فرهنگی (Naghavi et al., 2012: 6) در ایجاد پایداری یک اجتماع 

 (Razzaghi Asl & Khoshghadam, می کنند  ایفا  را  مؤثری  نقش 
(13 :2017 و درواقع ارزش و هنجار فرهنگی از مؤلفه های مؤثر بر 

پایداری فرهنگی روستا است (Armaqan, 2019: 352). در توسعه 
تلقی  مطلوب  توسعه ای  عنصر  به مثابه  فرهنگی  میراث  پایدار، 
می شود و به منظور استفاده از پتانسیل میراث فرهنگی روستا در 
 (Afkhami راستای توسعه باید میراث مردم موردتوجه قرار گیرد
(Zainali Onari, 2019: 23-30 &. همچنین مشارکت و همبستگی 

نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار در پایداری جوامع روستایی به شمار 
می رود (Manos et al., 2013: 24) و توجه به وضعیت گردشگری 
 (Roknodin Eftekhari et در افزایش این بعد از پایداری مؤثر است

.al., 2011: 1; Amirfakhrian & Mobini, 2018: 3)

پایداری اقتصادی

در چهارچوب رویکرد توسعه پایدار، پایداری اقتصادی در بقای 
 (Maleki & Bigdeli سکونتگاه های روستایی اهمیت فراوانی دارد
گوناگون  راهبردهای  برای مشخص ساختن  و   Rad, 2017: 79)

جهت برخورداری انسان ها از منابع طبیعی با بهترین بازدهی، 
معیشت  و  اشتغال  وضعیت  می شود.  مطرح  اقتصادی  پایداری 
 (Mckeller & Smardon, پایدار در توسعه پایدار روستایی مؤثر بوده
(5 :2012 و درواقع توسعه اقتصادی پایدار را می توان توسعه ای بر 

پایه اقتصاد محلی و متکی به خود دانست که به اکوسیستم های 
از  حفاظت  نمی کند.  وارد  آسیبی  اجتماعی  رفاه  و  جهانی 
محیط زیست نیز نیازمند اقتصادی سالم است تا تخریب طبیعت 
 (Adib & شود.  متوقف  اقتصادی  نیازهای  کردن  برآورده  برای 
باید  گفته شده  موارد  بر  عالوه   .Norouzian Maleki, 2019: 4)

به مسکن پایدار نیز توجه شود تا متناسب با شرایط اقتصادی 
ساکنانش شکل گیرد (Mohamadi Yegane et al., 2017: 3) و در 
این بعد از پایداری باید به نوع مصالح و فناوری ساخت آن ها 
 (Mahdavinejad & Bahrami, 2014: نیز توجه ویژه صورت گیرد
(3. کارایی و پرهیز از بیهودگی نیز از دیگر مؤلفه های پایداری 

.(Annabestani et al., 2012: 7) اقتصادی در مناطق روستایی است

پایداری محیطی

پایداری محیطی یکی دیگر از ابعاد توسعه پایدار روستایی است 
(Ahmadvand, 2014: 33) و توسعه پایدار محیطی توسعه ای است 

که بدون لطمه زدن به توانایی های نسل آینده، نیاز های نسل 
 (Mofidi Shemirani & Moztarzadeh, 2014: کنونی را تأمین کند
 (Akrami 3 و به محیط زیست جهانی و حفاظت از آن بپردازد)

در  مهمی  نقش  انعطاف پذیری  و  پویایی   .& Alipour, 2017: 3)

تداوم کارکرد و ایجاد سازگاری در گذر زمان دارد و از مؤلفه های 
طراحی پایدار به شمار می رود (Rabeefar, 2017: 75). مبحث اقلیم 
از جهت کمک به صرفه جویی در  پایداری،  و محیط در بحث 
مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، یکی از مباحث تعیین کننده ای 
 (Sadat et است که باعث حفظ منابع برای نسل های آینده می شود



510

فصلنامه پژو  هش های روستایی پاییز 1401 . دوره 13. شماره 3

(al., 2016: 4. در این بعد پایداری باید به دو حوزه پیوند با طبیعت 

و طراحی اقلیمی توجه شود (Pourahmadi, 2015: 4) و درواقع 
هماهنگی با شرایط اقلیمی و احترام و حفظ محیط از مؤلفه های 
 (Ziyari & Habibian, 2016: موردتوجه در پایداری محیطی است

 .40; Khodamoradpour & Zanganeh, 2019: 196-197)

زمینه  در  انجام شده  مختلف  مطالعات  بررسی  با  ادامه  در 
از  آن  بر  مؤثر  مؤلفه های  و  پایداری  ابعاد  پایداری، جمع بندی 
دیدگاه پژوهشگران در قالب زیر طبقه بندی شده است )جدول 

شماره 1(.

روش شناسی تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-
تحلیلی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای، ابعاد 
پایداری و مؤلفه های مؤثر در ایجاد آن مشخص شده و پس از 
تحلیل محتوا، چهارچوب نظری ارائه گردیده است که در ادامه 
با مطالعه میدانی و با شیوه تحلیلی در نمونه موردی روستای 
ارمیان میامی، موردبررسی قرار گرفته است. برای شناسایی بستر 
پژوهش، ابتدا بافت و نمونه های شاخص مسکن روستای ارمیان با 

برداشت میدانی استخراج شده و سپس مؤلفه های پایداری و نمود 
آن ها در بافت و مسکن روستای ارمیان مورد تحلیل قرار گرفته و 

در نهایت نتایج آن ارائه گردیده است.

معرفی موردمطالعه

مرکزی  بخش  در  و  میامی  دهستان  در  روستایی  ارمیان 
شهرستان میامی )استان سمنان( است )تصویر شماره 2(. این 
روستا در فاصله 25 کیلومتری شهرستان میامی قرار گرفته و در 
هم جواری روستای قدس است. ارمیان از روستاهاي تاریخي و 
کهن استان سمنان بوده و داراي قدمت طوالني است. به گفته 
برخی از ساکنین روستا، ارمیان تغییریافته کلمه اردمیان است 
که در زبان اوستایي به معني میان رودخانه است. اما در بیشتر 
نبي نسبت  ارمیای  به  را  ارمیان  نام گذاری روستای  سفرنامه ها 
 (Armian village guide است  مدفون  مکان  این  در  که  داده اند 
(plan, 2008. پایه اقتصادی روستا بر اساس باغداری، دامپروری 

و کشاورزی است. این روستای زیبا با بافتی فشرده، در اقلیم گرم 
و خشک قرار گرفته و آب موردنیاز آن ازطریق چشمه و قنات 

تأمین می شود.

جدول 1. ابعاد و مؤلفه های پایداری از دیدگاه پژوهشگران.

ابعاد پایداری پایداری محیطی پایداری اقتصادی پایداری فرهنگی پایداری اجتماعی

پژوهشگران حوزه پایداری
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هوی

1 Karamshahi & Seidaiy (2022)

2 Azimi & Partivi (2021)

3  Allaei, Yazdanfar, Hosseini, Norouzian-
Maleki (2021)

4 Bigdeli Rad & Maleki (2020)

5 Armaqan (2019)

6 Khodamoradpour & Zanganeh (2019)

7 Behzadpour, Karbalaee, Montazer 
(2019)

8 Ghorbi, Naghavi, Mohamadi (2019)

9 Javan Majidi, Masoud, Motallebi 
(2019)

10 Adib & Norouzian Maleki (2019)

11 Afkhami & Zainali Onari (2019)

12 Amirfakhrian & Mobini (2018)
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جدول 1. ابعاد و مؤلفه های پایداری از دیدگاه پژوهشگران.

ابعاد پایداری پایداری محیطی پایداری اقتصادی پایداری فرهنگی پایداری اجتماعی
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هوی

13 Karami & Mohamadhoseini (2018)

14 Rabeefar (2017)

15 Abdollahzadeh, Arzhmand, Aminipoor 
(2017)

16 Mohamadi Yeganeg, Sanaei, Cheraghi 
(2017)

17 Safari Aliakbari & Jamini (2017)

18 Razzaghi Asl & Khoshghadam (2017)

19 Maleki & Bigdeli Rad (2017)

20 Akrami & Alipour (2017)

21  Akbarian Ronizi & Shaykh-Baygloo
(2016)

22 Ziyari & Habibian (2016)

23 Sadat, Zarghami, Khaki (2016)

24 Pourahmadi (2015)

25  Mofidi Shemirani & Moztarzadeh
(2014)

26  Kalantari Khalil Abad & Derakhshani
(2014)

27 Ahmadvand (2014)

28 Mahdavinejad & Bahrami (2014)

29  Manos, Bournaris, Chatzinikolaou
(2013)

30 Boshagh, Salarvand, Seidaii (2013)

31 Mckeller, Smardon (2012)

32  Annabestani, Shayan, Shams al-Dini,
Taghilo, Zarei (2012)

33 Naghavi, Paydar, Ghasemi (2012)

34 Roknodin Eftekhari, Mahdavi, pourta-
heri (2011)

35 Nooripour, Shah Vali (2011)

36  Pourtaheri, Sojasi qidari, Sadeghlou
(2010)

37 DFID (2002)

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان مبتنی بر ادبیات پژوهش، 1401                                                                                                 
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تصویر 2. موقعیت روستای ارمیان در استان سمنان و شهرستان میامی. 
Armian village guide plan, 2008 (Google) :فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع

بررسی ابعاد و مؤلفه های پایداری در معماری روستای ارمیان

همان طور که اشاره شد پژوهشگران ابعاد اجتماعی، فرهنگی، 
در  می دانند.  مؤثر  پایداری  ایجاد  در  را  محیطی  و  اقتصادی 
ادامه ابعاد پایداری و مؤلفه های آن در معماری روستای ارمیان 

موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بعد پایداری اجتماعی هویت اجتماعی

هویت اجتماعی یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در بعد پایداری 
اجتماعی است (Azimi & Partovi, 2021: 213) و وجود نشانه ها و 
عناصر هویت بخش در قالب مناظر ویژه، بناها و عناصر کالبدی 
خاص در خوانایی و ادراک محیط تأثیر گذاشته و از این طریق 
ارمیان  روستای  در   .(Azizi, 2006: 38) می بخشد  هویت  آن  به 
مقبره ارمیای نبی و پاچنار )چنار کهن سال مقبره( از نشانه های 
متمایز  دیگر  روستاهای  از  را  آن  که  است  روستا  این  شاخص 
کرده به آن هویت خاصی داده است و سبب شده تا ساکنین 
در شناخت و برقراری پیوند بین عناصر و اجزای محیط، درک 
برای  مکان هایی  وجود  باشند.  داشته  روستا  از  واضحی  ذهنی 
همچنین  و  روستا  مسجد  نظیر  عمومی  مراسم های  برگزاری 
وجود مکان های خاطره انگیزی چون آسیاب شریف و آسیاب گل 
)کربالیی موسی(، چاپارخانه، حمام عمومی تاریخی، غار ناروان و 
خرتوت نیز از دیگر عناصر هویتی روستای ارمیان است که هر یک 

به نوعی در هویت بخشی به این روستا نقش مهمی را ایفا می کنند 
)تصویر شماره 3(.

حس تعلق 

حس تعلق یکی دیگر از مؤلفه های بعد پایداری اجتماعی بوده 
(Pourtaheri et al., 2010: 2) و نقش پررنگی را در ثمر بخشی این 

بعد از پایداری ایفا می کند. مطالعات میدانی )مشاهده و مصاحبه( 
انجام شده در روستای ارمیان نشان می دهد که طی گذر زمان و 
گسترش شهرنشینی، عده ای از مردم روستای ارمیان به شهر های 
اطراف مهاجرت کردند. اما همچنان ارتباط و پیوند آن ها با روستا 
برقرار است و در تعطیالت و آخر هفته ها به روستا بازمی گردند 
و خود را متعلق به این روستا می دانند. ساکنین روستای ارمیان 
این روستا شناخته شوند احساس  از  به عنوان عضوی  اینکه  از 
رضایت داشته و به آن افتخار می کنند. همچنین نشانه ها و عناصر 
کالبدی عالوه بر خوانایی و هویت بخشی، با ایجاد خاطره، باعث 
 .(Abdollahzadeh et al., 2017: 46) می شوند  تعلق خاطر  ایجاد 
مقبره ارمیای نبی، پاچنار، مسجد، آسیاب های تاریخی، چاپارخانه 
و حمام تاریخی ازجمله عناصر کالبدی هویت بخش در روستای 
ارمیان هستند که در ایجاد حس تعلق به مکان مؤثر بوده اند و 
تعلق خاطر به هویت و اصالت روستا سبب حفظ این بافت تاریخی 

و ارزشمند شده است )تصویر شماره 4(.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. عناصر هویت بخش روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. هسته اولیه و مراحل توسعه بافت روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. گره های تعامالت اجتماعی روستای ارمیان در مقیاس واحد همسایگی، محله و روستا. منبع: نگارندگان، 1401

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. عناصر کالبدی مؤثر در ایجاد حس تعلق در روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

تعامالت اجتماعی

تعامالت اجتماعی یکی دیگر از مؤلفه های تأثیرگذار در بعد 
پایداری اجتماعی است (Safari Aliakbari & Jamini, 2017: 148) که 
درواقع همان برخورد ها و گفت وگو هایی است که بین افراد یک 
اجتماع شکل می گیرد. گره ها و فضاهای باز محیط، تبلور ماهیت 
زندگی جمعی هستند و موقعیت های مناسبی را برای تعامالت 
 .(Khakzand & Baghalian, 2017: 22) می کنند  فراهم  اجتماعی 
در بافت روستای ارمیان گره هایی در مقیاس های مختلف واحد 
همسایگی، محله و روستا تعریف شده و این گره ها محل تجمع یا 
تالقی رویداد های متنوع جمعی بوده و مکان اصلی ارتباط ساکنین 
روستا با یکدیگر است )تصویر شماره 5(. بافت تاریخی و هسته 
اولیه روستا متراکم و پیوسته بوده و شبکه ارتباطی قوی موجود، 

سبب تقویت این پیوستگی در کنار یکدیگر شده است. تعداد 
گره ها در هسته اولیه و مرحله اول و دوم توسعه بیشتر از مرحله 
سوم توسعه )بافت نوساز( است )تصویر شماره 6(. در گره های 
همسایگی، ارتباط بین واحدهای همسایگی صورت گرفته و به 
سبب شناخت قوی تر و نزدیک تر همسایگان از یکدیگر، تعامالت و 
پیوند های اجتماعی عمیق تری ایجاد شده است. در گره هایی که در 
مقیاس محله و روستا تعریف شده اند، معاشرت پذیری و تماس های 
اجتماعی بیشتری دیده می شود. تنوع در گره های روستای ارمیان 
سبب شده تا امکان حضور گروه های مختلف اجتماعی فراهم شود 
و درنتیجه تعامالت افزایش یابد. معابر اتصال دهنده گره ها نیز 
امکان دسترسی ساکنین را برای این تعامالت اجتماعی به خوبی 
فراهم کرده اند. همچنین عناصر هویتی روستا نیز نقش مهمی را 

در هویت بخشی به این گره ها ایفا می کنند.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 7. کاربری های اراضی روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

 سرزندگی

سرزندگی یکی دیگر از مؤلفه های مؤثر در بعد پایداری اجتماعی 
است (Safari Aliakbari & Jamini, 2017: 148). گره ها و فضاهای باز 
محیط مصنوع می توانند به نیازهای ساکنان پاسخ دهند و از این 
طریق با جذب افراد به خود سبب ایجاد تعلق و سرزندگی محیط 
ارمیان  روستای  در   .(Khakzand & Baghalian, 2017: 23)  شوند 
ایجاد  را  بافت روستا، گشایش های فضایی  گره های موجود در 
کرده اند و هر گره با توجه به فعالیت هایی که در آن شکل می گیرد، 
نقش های متنوعی دارد. درواقع کاربری های عمومی موجود در هر 
یک از این گره ها، نقش آن گره را شکل داده و فضاهای عمومی 
مناسبی را برای حضور و فعالیت ساکنین فراهم کرده است. مردم 
روستا در این فضاهای عمومی فرصت می یابند تا ضمن دستیابی 
به خدمات عمومی، تعامالت بیشتری با یکدیگر برقرار کنند و 
درنتیجه سرزندگی بیشتری شکل می گیرد. در روستای ارمیان 
مقبره ارمیای نبی در کنار چنار کهن سال روستا مهم ترین مکان 
درواقع  می آید.  به حساب  مردم  عمومی  اجتماع  عمومی جهت 
کاربری های مذهبی، تجاری، آموزشی، اداری و خدماتی که در 
مجاورت گره های روستای ارمیان قرار گرفته اند زمینه حضور افراد 
در این فضاها را فراهم نموده و حس سرزندگی را در آن ها ایجاد 
کرده است )تصویر شماره 7(. معابر روستا نیز مسیرهای مناسبی 
را برای انجام فعالیت های عمومی ایجاد کرده است )تصویر شماره 

 .)8

امنیت اجتماعی

پایداری  ایجاد  در  مهم  مؤلفه های  از  یکی  اجتماعی  امنیت 
اجتماعی است (Safari Aliakbari & Jamini, 2017: 148) که موجب 
 (Shakibaei & Roshan, می شود  اجتماع  یک  پویایی  و  سالمت 
(6 :2011. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد حس امنیت، شناخت و 

آشنایی افراد با یکدیگر است (Abdollahzadeh et al., 2017: 47). در 
روستای ارمیان، تمام ساکنین به خوبی یکدیگر را می شناسند و از 

رفت وآمد یکدیگر باخبر هستند و این موضوع سبب شده تا مردم 
نهاد های رسمی روستا  به آشنایان، همسایه ها و  روستا نسبت 
قلمرویی  درواقع حس  باشند.  داشته  اطمینان خاطر  و  اعتماد 
ساکنین روستای ارمیان، نشان دهنده حس عالقه و تعلق آن ها به 
روستا است و سبب افزایش امنیت در روستا شده است. همچنین 
مالکیت معنوی فضاهای عمومی و امکان نظارت اجتماعی بر آن 
 (Anjomani & Ansari, 2011: از دیگر عوامل مؤثر بر امنیت است
(12. در بافت روستای ارمیان، با استفاده از میدان های مختلف دید 

به صورت هم زمان، امکان دیدن فضا و رویدادهای جاری در آن را 
فراهم شده است. ازاین رو رؤیت پذیری فضاهای موجود در بافت 
سبب شده تا امکان نظارت اجتماعی به منظور تأمین امنیت فراهم 

گردد )تصویر شماره 9(.

پایداری فرهنگی 

مشارکت و همبستگی

مشارکت و همبستگی یکی از مؤلفه های مهم پایداری فرهنگی 
اجتماعی  تعامالت  واالی  حد  و   (Manos et al, 2013: 24) بوده 
و احساس تعلق است که در آن مشارکت در بین مردم، نوعی 
  (Anjomani & Ansari, 2011: همبستگی سازنده را شکل داده است
(5. در روستای ارمیان مردم با داشتن حس تعلق، یکدیگر را در 

هدف و سرنوشت روستا سهیم می دانند و برای رفع مشکالت، 
انسجام و پایداری روستا تالش می کنند. این روستا دارای 5 محله 
با محدوده مشخص است که حس همبستگی و مسئولیت پذیری 
در این 5 محله سبب شده، ساکنین آن برای دستیابی به اهداف 
مشترک، در رویدادهای اجتماعی و فعالیت های فرهنگی روستا 
)تصویر  باشند  داشته  مشارکت  و  تعامل  هم  با  و  یابند  حضور 
شماره 10(. همچنین این مشارکت در فعالیت های اجتماعی،خود 
زمینه ساز ارتقای حس تعلق، همبستگی و پیشرفت روستا نیز 

شده است.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 8. شبکه معابر روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 9. رؤیت پذیری فضا ازطریق ایجاد میدان های مختلف دید به صورت هم زمان در روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 10. محدوده محالت در روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

سرمایه و میراث فرهنگی 

در توسعه پایدار، پایداری منابع فرهنگی و تاریخی موردتوجه 
بوده و میراث فرهنگی، پدیدآورنده هویت و یکی دیگر از مؤلفه های 
روستای  در   .(Afkhami, 2016: 30-32) است  فرهنگی  پایداری 
ارمیان، بناهای با ارزش و هویت بخشی چون مقبره ارمیای نبی، 
چاپارخانه، حمام تاریخی، آسیاب شریف و آسیاب گل، غارهای 
ناروان و خرتوت به عنوان سرمایه  و میراث فرهنگی این روستا 
و جاذبه هاي گردشگري آن محسوب مي شوند )تصویر شماره 
11(. مقبره ارمیای نبی میراث ارزشمند و متمایزکننده روستا، 
در ضلع جنوبی واقع شده و نقش اساسی را در به وجود آمدن 
روستای ارمیان، نام گذاری آن و درک ذهنی از روستا ایفا می کند. 
در مجاورت مقبره، چنار کهن سالی قرار دارد که به پاچنار معروف 
بوده و همراه با نهر آب، مقبره را در برگرفته است. چاپارخانه 

ارمیان، در جنوب شرقی روستا واقع شده و تنها چاپارخانه استان 
سمنان است که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است. حمام 
عمومی روستا نیز بنای تاریخی با ارزشی است که در جنوب غربی 
روستا واقع شده و در گذشته مورداستفاده مردم بوده است. آسیاب 
آبی شریف و آسیاب گل )کربالیی موسی( از دیگر بناهای تاریخی 
روستا هستند که در دامنه کوه و با اختالف سطح از مسیر قنات 
ساخته شده اند. از دیگر جاذبه های طبیعی این روستا، غارهای 
ناروان و خرتوت هستند که در دامنه جنوبی ارتفاعات شمالی 
روستای  شد  اشاره  که  همان طور  دارند.  قرار  ارمیان  روستای 
ارمیان از ظرفیت های متنوع گردشگری برخوردار است و تنوع 
این آثار تاریخی در کنار آب وهوای مطبوع، درختان کهن سال، 
کوچه باغ ها و چشم اندازهای زیبا می تواند این روستا را به یکی 
از مقاصد گردشگری تبدیل کند. البته در سال های اخیر اقداماتی 
در جهت حفظ این آثار انجام شده است و توجه به آن ها می تواند 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 11. سرمایه و میراث فرهنگی روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

تصویر 12. جشنواره دوقلوها در روستای ارمیان. 
www.farsnews.ir :فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع

تصویر 15. مراسم آبروی محله در روستای ارمیان. 
www.basijnews.ir :منبع

فصلنامه پژوهش های روستایی

تصویر 13. جشنواره خنده در روستای ارمیان. 
www.borna.news :فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع

زمینه ارتقای پایداری فرهنگی و در نهایت توسعه پایدار روستایی 
به شکلی  می توان  اقتصادی  رویکرد  با  درواقع  نماید.  فراهم  را 
پایدار میراث فرهنگی را برای نسل حال و آینده موردحفاظت و 

.(Samadi, 2003: 11-12) بهره برداری قرار داد

ارزش و هنجار فرهنگی

ارزش و هنجار فرهنگی یکی دیگر از مؤلفه های مهم پایداری 
سنت،  و   (Armaqan, 2019: 352) می رود  شمار  به  فرهنگی 
 (Ahmad, آداب ورسوم هر اجتماع که جزء میراث معنوی آن است
(293 :2006، بر اساس این ارزش  و هنجار فرهنگی در گذر زمان 

شکل می گیرد. توجه مردم روستای ارمیان به تاریخ و فرهنگ 
و  انسجام  تا  شده  سبب  آن  آداب ورسوم  از  حفاظت  و  روستا 

یکپارچگی فرهنگی روستا حفظ گردد. در روستای ارمیان در ماه  
رمضان و محرم مراسم هایی چون تعزیه خوانی، علم گرداني و آیین 
سحر خواني که به »شوي خواني« معروف است، اجرا مي شود. عالوه 
بر این جشن هاي مختلف نوروزی مانند جشن سده و آیین هاي 
سنتي باران خواهي، شیالن دادن، بزغاله پاچناري و پروار کشان در 
روزهاي مخصوصي از سال برگزار مي شود. مردم روستا، آب نیسان 
)باران بهاري( را شفا بخش و باران قوس )آذرماه( را بهترین باران 
براي زراعت و دام مي دانند (Shah Hosseini, 2014: 79). جشنواره ها 
و همایش های فرهنگی منطبق بر ظرفیت  روستا نیز عالوه بر 
حفظ و احیای این ارزش های فرهنگی، می تواند زمینه توسعه 
گردشگری را در روستای ارمیان فراهم نماید )تصاویر شماره 12، 

13، 14 و 15(. 

تصویر 14. همایش پیاده روی در روستای ارمیان. 
www.basijnews.ir :فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 16. مصالح بوم آورد در مسکن روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

پایداری اقتصادی

نوع مصالح

پایداری  تأثیرگذار در  از مؤلفه های  نوع مصالح ساخت یکی 
اقتصادی است (Mahdavinejad & Bahrami, 2014: 3) و در روستای 
ارمیان استفاده از مصالح بوم آورد )سنگ، چوب، گل و خشت( در 
ساخت مسکن روستایی، راهکاری کم هزینه در ایجاد پایداری 
اقتصادی روستا بوده است. این مصالح درعین حال تجدیدپذیر 
بوده و در صرفه جویی هزینه ها نقش مهمی را ایفا می کند و سبب 
از طبیعت  استخراج  از زمان  تا در چرخه حیات مصالح،  شده 
تا بازگشت دوباره به آن، انرژی کم تری مصرف شود. همچنین 
مسکن روستای ارمیان در برابر شرایط محیطی، مستحکم بوده 
و توانسته پایدار بماند. درواقع شناخت مصالح و روش مناسب 
ساخت، سبب استحکام و دوام آن در گذر زمان شده است )تصویر 

شماره 16(.

کارایی و پرهیز از بیهودگی

کارایی و پرهیز از بیهودگی یکی دیگر از مؤلفه های پایداری 
اقتصادی است (Annabestani et al., 2012: 7) و این موضوع در 
روستای ارمیان با جلوگیری از انجام کار بیهوده و کاهش هزینه های 
مصرفی نمود پیدا کرده است. ارتفاع فضا در توده مسکن روستای 
این موضوع عالوه بر نقش  تا 3 متر بوده که  ارمیان عمدتاً 2 
عملکردی دارای کارکرد اقلیمی نیز است و گرمایش فضا را در 
فصول سرد سال از لحاظ اقتصادی به صورت بهینه امکان پذیر 
رعایت  اعتدال  نیز  تزئینات  از  استفاده  در  همچنین  می کند. 
شده و از اسراف پرهیز شده است. درواقع تزیینات کاربردی در 
روستای ارمیان، عالوه بر زیبایی، کارکرد مناسبی نیز دارد. به طور 
مثال تیرپوش های سقف عالوه بر نقش سازه و نگهدارنده، سقف 
فضاهای داخلی را نیز تزئین کرده است. طاقچه ها و رف ها عالوه 
روستایی  خانه های  مبلمان  در  قابل توجهی  کارکرد  زیبایی،  بر 

دارد. صنایع دستی روستا )نمد و گلیم( نیز عالوه بر زیبایی نقش 
پوششی برای کف و دیوار را دارد. همچنین وسعت بنا و تعداد 
ساکنین،  تعداد  با توجه به  ارمیان  روستای  مسکن  ریزفضاهای 
معیشت خانواده و نیاز کاربران تعریف شده و میانه روی در وسعت 
بنا در تناسب فضای پر و خالی به خوبی دیده می شود. به طور 
میانگین 65 درصد زمین مسکونی را فضای توده و پر تشکیل 

داده و 35 درصد فضای خالی و حیاط است. 

وضعیت اشتغال و معیشت

وضعیت اشتغال و معیشت یکی دیگر از مؤلفه های تأثیرگذار در 
ایجاد پایداری اقتصادی است (Mckeller & Smardon, 2012: 5). در 
روستای ارمیان معیشت مردم عمدتاً ازطریق کشاورزي )گندم، 
انگور،  انجیر،  جو و صیفی جات(، باغداري )آلبالو، توت، زردآلو، 
گیالس و گردو( و دامپروري )گوسفند و بز( است و به دلیل وجود 
توتستان هاي فراوان، پرورش کرم ابریشم نیز از دیگر فعالیت های 
روستای ارمیان به شمار می رود. همچنین صنایع دستی گلیم بافی، 
دستمال بافي، بافت چوغا، حصیر و توره در روستا رایج بوده است 
پایداری  در  نیز  معیشتی  فضای  وجود   .)17 شماره  )تصویر 
اقتصادی روستایی مؤثر است (Boshagh et al., 2013: 34) و در 
مسکن روستای ارمیان، به طور میانگین 15 درصد فضای توده 
را فضای معیشتی )تنورخانه، مرغداری و طویله( تشکیل می دهد 
که ابعاد آن متناسب با نیاز و معیشت ساکنین تعریف شده و 
تنور، مبلمان معیشتی ثابت حیاط در اکثر خانه ها است )تصویر 
در  را  معضالتی  خشکسالی،  اخیر  سال های  در   .)18 شماره 
حوزه کشاورزی و باغداری ایجاد نموده و منابع آب جایگزین و 
ذخیره سازی آب برای حل این معضل و پایداری اقتصادی مشاغل 
بومی موردتوجه است تا علیرغم مواجهه با بحران ها و مخاطرات 
 (Darban طبیعی، معیشت پایدار بتواند پایداری را تضمین نماید
(Astaneh et al., 2018: 335. همچنین توسعه گردشگری پایدار نیز 

می تواند به عنوان استراتژی معیشتی در روستا در نظر گرفته شود 
.(Jomepour & Ahmadi, 2011: 38)
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 17. معیشت کشاورزی، باغداری، دامداری و صنایع دستی در روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 18. فضای معیشتی تنور در مسکن روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

پایداری محیطی

هماهنگی با شرایط اقلیمی

هماهنگی با شرایط اقلیمی یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در 
پایداری محیطی است (Ziyari & Habibian, 2016: 40). روستای 
ارمیان در پهنه بندی روستاهای دشتی استان سمنان قرار دارد 
و دارای اقلیم نیمه گرم و خشک است. توده خانه ها در روستای 
ارمیان عمدتاً دارای کشیدگی شرقی-غربی است و به طور میانگین 
22 درجه نسبت به جهت شمال چرخش دارد تا با استفاده از این 
جهت گیری اقلیمی، در فصول سرد سال بیشترین دریافت نور 
خورشید را از ضلع جنوب شرقی و یا جنوب غربی داشته باشد. 
ایوان ها نیز عمدتاً از نور جنوب بهره می برند و عالوه بر سایه اندازی 
فضاهای  برای  را  تهویه  و  نور  امکان  تابش خورشید،  کنترل  و 
داخلی فراهم می کنند. در مسکن روستای ارمیان، حوزه معیشتی 
و خدماتی عمدتاً در طبقه همکف قرار گرفته و حوزه مسکونی در 
باالی آن قرار دارد که این حوزه بندی عملکردی عالوه بر تفکیک 
حوزه دامی و انسانی، سبب شده تا دام ها کمتر تحت تأثیر سرمای 
زمستان قرار بگیرند و از گرمای بدن حیوانات برای تأمین آسایش 
به منظور  همچنین  استفاده  شود.  نیز  مسکونی  حوزه  حرارتی 
و مصالحی  دیوار هایی ضخیم  از  آسایش حرارتی،  به  دستیابی 
مانند خشت با ظرفیت حرارتی باال استفاده شده است. درواقع 
در روستای ارمیان با شناخت شرایط محیطی و طراحی منطبق 

با اقلیم، پایداری محیطی ایجاد شده است )تصویر شماره 19(.

پویایی و سازگاری

پویایی و سازگاری از دیگر مؤلفه های مهم در تحقق پایداری 

این  ارمیان  روستای  در  و   (Rabeefar, 2017: 75) است محیطی 
مؤلفه در تداوم زندگی ساکنین از گذشته تا به امروز نقش مهمی 
را ایفا کرده است. وجود فضاهای چند عملکردی در خانه های 
روستای ارمیان از عوامل تأثیرگذار در پویایی و سازگاری مسکن 
روستایی در گذر زمان به شمار می رود. درواقع ریزفضاهای اتاق، 
تنوع  آن ها،  در  و  بوده  چندعملکردی  به صورت  حیاط  و  ایوان 
فعالیت ها )نظیر غذا خوردن، خوابیدن، آشپزی، گفتگو و تعامل، 
فرآوری محصوالت( در طی روز و شب دیده می شود. این موضوع 
سبب شده متناسب با نیاز ساکنین در گذر زمان، امکان افزودن 
عملکردهای جدید به هریک از ریزفضاها فراهم شود. وجود فضای 
معیشتی )طویله( در انعطاف پذیری مسکن روستای ارمیان نیز 
تأثیرگذار بوده و در بعضی الگوها با تغییر معیشت خانواده در 
گذر زمان، فضای طویله به انبار یا کارگاه تبدیل شده و شرایط 
انطباق پذیری کالبد مسکن روستایی را با نیازهای جدید ساکنین، 
فراهم نموده است. همچنین این خانه ها عموماً قابلیت سکونت 
چند خانوار را در کنار یکدیگر دارند و این موضوع سبب سازگاری 
مسکن روستای ارمیان با تغییرات ایجادشده در گذر زمان شده 

است. 

احترام و حفظ محیط

احترام و حفظ محیط یکی دیگر از مؤلفه های ارزشمند در 
 (Khodamoradpour & Zanganeh, 2019: پایداری محیطی است
(197-196. بستر طبیعی و منظر بومی روستای ارمیان، گونه های 

گیاهی و جانوری بسیاری را در خود جای داده است. از گونه های 
گیاهی دارویي ارمیان مي توان به چولمه، آویشن، پونه، شاه تره، 
کاسني، مارمبو و از گونه های جانوری می توان به یوزپلنگ، روباه و 
کبک اشاره کرد. مردم روستای ارمیان در حفظ این سرمایه های 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 19. هماهنگی با شرایط اقلیمی در مسکن روستای ارمیان. منبع: نگارندگان، 1401

ارزشمند طبیعی خود را مسئول می دانند و برای محیط زیست 
روستا احترام ویژه ای قائل هستند. حفاظت و نگهداری از باغات و 
درختان کهن سال نمودی از احترام ساکنین برای منظر سبز روستا 
است. همچنین کشاورزان و باغداران قدیمی روستا از روش های 
سنتی و بی خطر برای دفع آفات و حشرات استفاده می کنند که 
ضمن جلوگیری از آلودگی آب وخاک، با محیط زیست نیز سازگار 
است. معماری روستای ارمیان نیز یک معماری خودجوش و وفادار 
به طبیعت است که در آن استفاده از مصالح بوم آورد و طراحی 
منطبق با اقلیم، سبب شده تا عالوه بر ایجاد هارمونی در سیما 
و منظر روستا، صرفه جویی در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر 

صورت پذیرد و درنهایت این هماهنگی با شرایط اقلیمی، به حفظ 
منابع طبیعی برای آیندگان منجر گردد. 

یافته ها

همان طور که اشاره شد از دیدگاه پژوهشگران پایداری دارای 
چهار بعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی است و این ابعاد 
پایداری و مؤلفه های آن در معماری روستای ارمیان موردبررسی و 
تحلیل قرار گرفت. در ادامه می توان یافته های پژوهش را در قالب 

زیر جمع بندی نمود )جدول شماره 2(.

جدول 2. مؤلفه ها و شاخص های پایداری در روستای ارمیان.

شاخص  مؤلفه  ابعاد 

عی
تما

ی اج
دار

پای

هویت اجتماعی

ایجاد وضوح در خوانایی و ادراک محیط ازطریق :
وجود نشانه ها و عناصر هویت بخش تاریخی در روستای ارمیان نظیر مقبره ارمیای نبی و پارچنار )چنار کهن سال مقبره(.

وجود مکان هایی برای برگزاری مراسم عمومی نظیر مسجد روستای ارمیان.
وجود مکان های خاطره انگیزی چون آسیاب شریف و گل، چاپارخانه، حمام عمومی تاریخی، غار ناروان و خرتوت.

حس تعلق

وجود تمایل به ماندن و زندگی در روستای ارمیان.
وجود ارتباط و پیوند با روستای ارمیان حتی بعد از مهاجرت از روستا.

وجود عالقه مردم به دانستن تاریخ و گذشته روستای ارمیان.
وجود حس تعلق خاطر به هویت و اصالت روستای ارمیان و افتخار به آن.

توجه به عناصر هویت بخش مؤثر در ایجاد حس تعلق نظیر مقبره ارمیای نبی، پارچنار، مسجد، چاپارخانه، آسیاب تاریخی.

تعامل اجتماعی

وجود گره های متنوع در مقیاس  واحد همسایگی، محله و روستا به منظور حضور گروه های مختلف اجتماعی روستای ارمیان.
وجود پیوندهای اجتماعی قوی بین همسایگان، دوستان و آشنایان در روستای ارمیان.

وجود معابر اتصال دهنده گره ها به منظور ایجاد دسترسی مناسب ساکنین.
وجود عناصر طبیعی و مصنوعی هویت بخش در گره های اجتماعی روستای ارمیان.

سرزندگی
وجود خدمات و کاربری های عمومی در گره های روستای ارمیان و ایجاد زمینه برای حضور افراد و سرزندگی فضا.
وجود معابر مناسب در بافت روستای ارمیان برای دسترسی ساکنین، انجام فعالیت های عمومی و سرزندگی فضا.

وجود مشارکت فعال ساکنین در امور روستای ارمیان و ایجاد زمینه برای سرزندگی فضا.

امنیت اجتماعی

رؤیت پذیری فضا ازطریق ایجاد میدان های مختلف دید در روستای ارمیان و امکان نظارت اجتماعی به منظور تأمین امنیت.
اعتماد و اطمینان خاطر مردم روستای ارمیان به آشنایان، همسایه ها و نهاد های رسمی و امنیت روستا.

شناخت مناسب مردم روستای ارمیان نسبت به هم و اطالع از وضعیت رفت وآمد یکدیگر.
مسئول بودن ساکنین روستای ارمیان در مراقبت از اموال و سرمایه های یکدیگر.

رفع اختالفات بین افراد و تأمین امنیت توسط کدخدا، دهیاری و ساکنین روستای ارمیان.
اندک بودن فضاهای ناامن نظیر بنا های متروکه و زمین های رهاشده در روستای ارمیان.
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ادامه جدول 2. مؤلفه ها و شاخص های پایداری در روستای ارمیان.

شاخص  مؤلفه  ابعاد 

گی
رهن

ی ف
دار

پای

مشارکت و 
همبستگی

وجود حد مطلوب تعامالت اجتماعی و حس تعلق در مردم روستای ارمیان به منظور مشارکت و همبستگی سازنده.
وجود همبستگی و مسئولیت پذیری در ساکنین محالت 5گانه روستای ارمیان برای رفع مشکالت روستا.

حضور گروه های مختلف اجتماعی روستای ارمیان در مراسم ها و فعالیت های فرهنگی و تعامل و مشارکت برای پیشرفت روستا.

سرمایه و میراث 
فرهنگی 

وجود عناصر با ارزش و هویت بخشی چون مقبره ارمیای نبی، چاپارخانه، حمام تاریخی، آسیاب شریف و آسیاب گل، غارهای ناروان و 
خرتوت به عنوان سرمایه  و میراث فرهنگی روستای ارمیان.

احیای تاریخ و میراث فرهنگی روستای ارمیان ازطریق حفظ و مرمت آثار تاریخی روستا.
وجود ظرفیت های متنوع گردشگری در روستای ارمیان برای تبدیل روستا به یکی از مقاصد گردشگری.

ارزش و هنجار 
فرهنگی

فعال بودن مردم روستای ارمیان در برگزاری آداب ورسوم سنتی روستای ارمیان نظیر مراسم  تعزیه خوانی، علم گرداني و آیین سحر خواني 
)شوی خوانی(، جشن سده و آیین  سنتي باران خواهي، شیالن دادن، بزغاله پاچناري و پروار کشان.

یکپارچگی و انسجام فرهنگی مردم روستایی ارمیان در حفظ باورها، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی روستا.
حفظ و احیای آداب ورسوم فرهنگی روستای ارمیان و توسعه گردشگری در این روستا ازطریق برگزاری جشنواره ها و همایش های 

فرهنگی منطبق بر ظرفیت  روستا.

دی
صا

 اقت
ری

یدا
پا

نوع مصالح
استفاده از مصالح بوم آورد )سنگ، چوب، گل و خشت( در ساخت مسکن روستای ارمیان.

توجه مردم روستای ارمیان به چرخه حیات مصالح، از زمان استخراج از طبیعت تا بازگشت دوباره به آن.
بهره گیری از روش مناسب ساخت در مسکن روستای ارمیان به منظور ایجاد استحکام و دوام بنا در گذر زمان.

کارایی و پرهیز از 
بیهودگی

اعتدال در تزئینات و پرهیز از اسراف در مسکن روستای ارمیان.
بهره گیری از تزیینات کاربردی )طاقچه ها، رف ها، تیرپوش های سقف و صنایع دستی( در مسکن روستای ارمیان.
هماهنگی میان اندازه و تعداد ریزفضاهای مسکن روستای ارمیان با تعداد ساکنین، معیشت خانواده و نیاز کاربران.

میانه روی در وسعت بنا و ایجاد تناسب در فضای پر و خالی پالن در مسکن روستای ارمیان.
استفاده از ارتفاع بهینه و اقتصادی در فضاهای داخلی مسکن روستای ارمیان به منظور تسهیل گرمایش فضا در زمستان.

وضعیت
 اشتغال و معیشت

بهره گیری از معیشت کشاورزي )گندم، جو و صیفی جات(، باغداري )آلبالو، توت، زردآلو، انجیر، انگور، گیالس و گردو(، دامپروري )گوسفند 
و بز(، صنایع دستی )گلیم بافی، دستمال بافي، بافت چوغا و توره( و پرورش کرم ابریشم در روستای ارمیان.

بهره گیری از تنوع اشتغال و معیشت برای ایجاد پایداری اقتصادی در روستای ارمیان.
بهره گیری از ظرفیت گردشگری در ایجاد پایداری اقتصادی روستای ارمیان.

بهره گیری از منابع آب جایگزین و ذخیره سازی آب برای حل معضل خشکسالی و ایجاد پایداری اقتصادی در مشاغل بومی.
بهره گیری از فضای معیشتی )تنورخانه، مرغداری و طویله( در اکثر خانه های روستای ارمیان.

طی
حی

ی م
دار

پای
هماهنگی با شرایط 

اقلیمی

بهره گیری از جهت گیری اقلیمی )کشیدگی توده در راستای شرقی-غربی و چرخش 22 درجه ای توده به طور میانگین نسبت به عالمت 
شمال( در مسکن روستای ارمیان به منظور دریافت حداکثر نور خورشید از جبهه جنوب شرقی و یا جنوب غربی.

بهره گیری از ایوان در اکثر خانه های روستای ارمیان به منظور سایه اندازی و کنترل تابش خورشید در تابستان و حفاظت از بازشوها در 
مقابل برف و باران زمستان.

تفکیک حوزه انسانی و دامی در مسکن روستای ارمیان در دو تراز مختلف به منظور کاهش تأثیر سرمای زمستان بر دام ها.
بهره گیری از گرمای بدن حیوانات در حوزه معیشتی طویله برای تأمین آسایش حرارتی حوزه مسکونی در خانه های روستای ارمیان.

بهره گیری از دیوار هایی ضخیم و مصالحی با ظرفیت حرارتی باال در مسکن روستای ارمیان برای تأمین آسایش حرارتی.

پویایی و سازگاری

وجود فضاهای چند عملکردی در خانه های روستای ارمیان به منظور پویایی و سازگاری مسکن روستایی در گذر زمان.
انطباق پذیری کالبد مسکن روستایی ارمیان با نیازهای جدید ساکنین ازطریق بهره گیری از فضای معیشتی )طویله( و تبدیل آن به انبار یا 

کارگاه، متناسب با نیاز معیشتی خانواده در گذر زمان.
قابلیت سکونت چند خانوار در اکثر خانه های روستای ارمیان به منظور سازگاری مسکن با تغییرات ایجادشده در گذر زمان.

احترام و حفظ 
محیط 

توجه به گونه های گیاهی دارویي )آویشن، پونه، شاه تره، کاسني( و گونه های جانوری )یوزپلنگ، روباه و کبک( روستای ارمیان.
حفاظت و نگهداری ساکنین روستای ارمیان از باغات و درختان کهن سال به منظور احترام به منظر سبز روستا.

بهره گیری کشاورزان و باغداران قدیمی روستای ارمیان از روش های سنتی و بی خطر برای دفع آفات و حشرات به منظور جلوگیری از 
آلودگی آب وخاک و حفاظت از محیط زیست روستا.

احترام به بستر طبیعی و منظر بومی روستای ارمیان با بهره گیری از مصالح بوم آورد و ایجاد هارمونی در سیما و منظر روستا.
صرفه جویی در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و حفظ منابع طبیعی برای آیندگان ازطریق طراحی منطبق با اقلیم.

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1401                                                                                                  
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بحث و نتیجه گیری

مفهوم پایداری دارای چهار بعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
محیطی بوده و برای دستیابی به توسعه پایدار توجه به همه ابعاد 
و مؤلفه های آن امری ضروری است. نتایج پژوهش نشان داد در 
بعد پایداری اجتماعی مؤلفه  هویت اجتماعی، حس تعلق، تعامالت 
اجتماعی، سرزندگی و امنیت اجتماعی و در بعد پایداری فرهنگی 
مؤلفه مشارکت و همبستگی، سرمایه و میراث فرهنگی، ارزش و 
هنجار فرهنگی و در بعد پایداری اقتصادی مؤلفه نوع مصالح، پرهیز 
از بیهودگی، وضعیت اشتغال و معیشت و در بعد پایداری محیطی 
مؤلفه هماهنگی با شرایط اقلیمی، پویایی و سازگاری، احترام و 
حفظ محیط تأثیرگذار است. این نتایج با یافته های تحقیقات 
 ،)2020( ملکی  و  بیگدلی راد   ،)2021( پرتوی  و  عظیمی 
عبداهلل زاده و همکاران )2017( و نوری پور و شاه ولی )2011( 
این پژوهش نشان داد وجود نشانه ها و عناصر  هم راستا است. 
هویت بخش تاریخی و خلق مکان هایی خاطره انگیز برای برگزاری 
مراسم های عمومی، نقش مهمی در حس تعلق ساکنین و خوانایی 
و ادراک محیط دارد و در روستای ارمیان وجود مقبره ارمیای 
نبی و پارچنار )چنار کهن سال مقبره( و مکان های خاطره انگیزی 
چون آسیاب شریف و گل، چاپارخانه، حمام عمومی تاریخی، غار 
ناروان و خرتوت، روستای ارمیان را از سایر روستاها متمایز کرده 
و به آن هویت خاصی داده است. درواقع سرمایه و میراث فرهنگی 
و معنوی جوامع روستایی عالوه بر هویت بخشی، در انسجام و 
یکپارچگی فرهنگی نیز نقش مهمی را ایفا می کند و توجه به 
این ظرفیت های متنوع گردشگری می تواند جوامع روستایی را 
به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل کند و به شکلی پایدار میراث 
فرهنگی را برای نسل حال و آینده موردحفاظت و بهره برداری قرار 
دهد. این نتایج با یافته های پژوهش افخمی )2016( و صمدی 

)2003( همسو است.

 در بافت روستایی با ایجاد گره های متنوع در مقیاس  واحد 
مختلف  گروه های  حضور  امکان  روستا،  و  محله  همسایگی، 
اجتماعی فراهم می شود و درنتیجه تعامالت اجتماعی افزایش 
می یابد. همچنین ایجاد کاربری های مذهبی، تجاری، آموزشی، 
اداری و خدماتی در مجاورت گره ها، زمینه را برای حضور افراد 
در این فضاها فراهم نموده و حس سرزندگی را در آن ها ایجاد 
می کند. معابر اتصال دهنده گره ها نیز امکان دسترسی افراد را 
برای این تعامالت اجتماعی و انجام فعالیت های عمومی فراهم 
می کند. این نتایج با یافته های تحقیقات  عبداهلل زاده و همکاران 
)2017( و خاکزند و بقالیان )2017( مطابقت دارد. اعتماد و 
شناخت مناسب ساکنین روستا نسبت به هم و مسئول بودن 
ساکنین در مراقبت از اموال و سرمایه های یکدیگر، نقش مهمی 
در امنیت جوامع روستایی دارد. همچنین خوانایی و رؤیت پذیری 
فضا ازطریق ایجاد میدان های مختلف دید می تواند امکان نظارت 
واالی  حد  نماید.  فراهم  امنیت  تأمین  به منظور  را  اجتماعی 

تعامالت اجتماعی و حس تعلق در ساکنین می تواند مشارکت و 
همبستگی سازنده گروه های مختلف اجتماعی را در مراسم ها و 
فعالیت های فرهنگی روستا ایجاد نماید و زمینه را برای پیشرفت 
و توسعه روستا فراهم کند و نتایج پژوهش عبداهلل زاده و همکاران 
)2017( نیز بر آن تأکید دارد. برگزاری جشنواره ها و همایش های 
فرهنگی منطبق بر ظرفیت  روستاها نیز نقش مهمی در حفظ 
و احیای آداب ورسوم سنتی، ارزش ها و هنجارهای روستایی و 
توسعه گردشگری در این روستاها دارد و این نتیجه همسو با نتایج 
پژوهش  خدامرادپور و زنگنه )2019( و اکبریان رونیزی و شیخ 

بیگلو )2016( است. 

استفاده از مصالح بوم آورد و تزیینات کاربردی، روش مناسب 
ساخت، ایجاد هماهنگی میان اندازه و تعداد ریزفضاهای مسکن با 
تعداد ساکنین، معیشت خانواده و نیاز کاربران سبب صرفه جویی و 
پایداری اقتصادی می شود. این یافته با نتایج تحقیقات کرمشاهی 
و صیدایی )2022( و اکرمی و علی پور )2017( مطابقت دارد. 
چند  فضاهای  وجود  و  خانوار  چند  سکونت  قابلیت  همچنین 
نیازهای  با  را  انطباق پذیری کالبد مسکن روستایی  عملکردی، 
شرایط  شناخت  می کند.  فراهم  زمان  گذر  در  ساکنین  جدید 
محیطی و طراحی منطبق با اقلیم، سبب صرفه جویی در مصرف 
آیندگان  برای  طبیعی  منابع  حفظ  و  تجدیدناپذیر  انرژی های 
می گردد و با ایجاد هارمونی در سیما و منظر روستایی، به بستر 
طبیعی و منظر بومی آن احترام می گذارد. نتایج مطالعات زیاری 
پژوهش  این  است.  مسئله  این  مؤید  نیز   )2016( حبیبیان  و 
نشان داد همه مؤلفه های پایداری و شاخص های آن   در بافت و 
مسکن روستای ارمیان نمود پیدا کرده  و معماری روستایی ارمیان 
مصداقی از معماری بومی پایدار است که با هویت،  اقلیم، فرهنگ 
و سبک زندگی روستایی انطباق دارد. همچنین این مؤلفه ها و 
شاخص های مؤثر در ایجاد پایداری می تواند در ساخت وسازهای 
جدید روستایی مورداستفاده قرار گیرد تا ضمن تأمین آسایش 
پایدار روستائیان، در حفظ ارزش های دیرینه آن ها نیز مؤثر واقع 
شود و درنهایت مفهوم پایداری را همچون گذشته به نمایش 
بگذارد و بتواند در هماهنگی روستاهای امروزی با بستر اقلیمی، 

فرهنگی و سبک زندگی روستایی نقش مهمی را ایفا نماید.

تشکر و قدردانی 

از دانشجویان مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شاهرود که در 
برداشت میدانی اطالعات و تهیه نقشه های بافت و مسکن روستای 
ارمیان، تالش کرده اند، قدردانی می شود. دانشجویان نامبرده به 
شرح زیر هستند: فرشته عاطفی پور، زهره سینایی، آرش رضوانی 

نراقی و مهتاب جعفری. 
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