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با تأکید بر تولید پایدار غذا
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توانایی تولید غذا و امنیت غذایی یکی از شرایط خودکفایی است و موضوعی استراتژیک در هر جامعه و کشوری تلقی میگردد .روستا
مهمترین و اولین م رجع تولید کننده غذا در ایران بوده که بافت و کالبد آن متأثر از تولید غذا ،طراحی و توسعه پیدا کرده است .این نقش
مهم در طرحهای توسعه کنونی روستاها مورد بیتوجهی قرار گرفته است .طرحهای توسعه کنونی ،ملهم از الگوهای شهری هستند که
برمبنای الگوهای شهرسازی مدرن و وارد شده از غرب توسعه یافتهاند .این طرحها با از بین بردن بافت روستایی ،هویت معماری و
تضعیف روابط اجتماعی ،از نقطه نظر مهمتری موجب تضعیف تولید غذا و نقش تولیدی روستاهای ایران میشود که خود بحرانهای
متعدد اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی را در پی خواهد داشت .از این جهت ضروری است الگو و یا اندیشه "مدل-گونه" بهمنظور
برنامه و طرحریزی برای توسعه آتی روستا پیشنهاد گردد بهطوریکه موجبات تقویت تولید غذا و نقش تولیدی روستاهای ایران را به
شکل مناسبی فراهم کند .اندیشهها و تئوریهای "مدل-گونه" در چهارچوب شهرسازی سبز با هدف تولید پایدار غذا ،خصوصاً در
مقیاس شهری و انواع دیگر سکونتگاههای انسانی ،راهکارها و پیشنهادهایی را ارایه کردهاند که بافت و برنامه توسعه کالبدی سکونتگاههای
انسانی را شکل می دهند .نوشتار حاضر همراه با بررسی ویژگیهای کلی بافت روستاهای ایران به نقد و بررسی این اندیشهها در جهت
سنجش قابلیت تطبیق و الهام از آنها برای توسعه بافت روستاهای ایران اقدام نموده است .نتیجه این بررسی نشان میدهد که اندیشه
"شهرسازی دهقانی" اندیشه مناسبتری نسبت به دیگر اندیشههای موجود بهمنظور الهام و الگوبرداری از آن برای طرحریزی توسعه
کالبدی روستاهای ایران میباشد .از آنجا که این اندیشه بر توسعه کالبدی شهر و انواع سکونتگاههای انسانی بر پایه تولید ،مصرف و
فروش محصوالت کشاورزی و باغی در پیوند با زمین ،استوار است ،موجب تقویت نقش تولیدی روستاهای ایران خواهد شد .بنیان این
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مطالعه رویکردی قیاسی و تطبیقی است که با استفاده از مطالعه کتابخانهای به سرانجام رسیده است.

مقدمه
سازمان فائو 1در گزارشی عنوان داشته استت کته بترای
تأمین مواد غذایی جمعیت  9میلیارد نفری جهان در ستال
 0202بایستی دو برابر میزان فعلی غذا تولید شود و برای
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رسیدن به این مهم باید موانعی نظیر محدودیتهای زمین
کشاورزی ،کمبتود آب و افتزایش ضتایعات غتذایی را از
پیش رو برداشت .پیش بینی شده است که رقابت بتر ستر
زمین های کشاورزی و منابع آب ،قیمتت بتاالی انتروی و
تغییرات آب و هوایی ،جهان را به سمتی سوق متیدهنتد
که بایستی بتا منتابع کمتتر غتذای بیشتتری تولیتد شتود
) .(FAO,2015رشد پایدار در بخش کشتاورزی ،عتاملی
حیاتی برای تغذیه جهان در دهههای آتی است.
در سال  1991به صورت کلی میزان تولید متواد غتذایی

و مهمتتتر از آنهتتا فرهنتتگ تولیتتد محتتور و خودکفتتایی
روستتا از طریتق اختصتام زمتینهتای حاصتلخیز بتته
خیابانکشیهای غیر ضرورری و صرفاً بر مبنای سرانهها
و استانداردهای شهری بنیاد مستکن انقتالب استالمی،
 )1939در جهت شهری کردن چهره روستاها ،بههمتراه
ترویج الگوهای ناهمگون ساختمان سازی بهصورت عام
و خانهسازی بهصورت خام با کشتاورزی و باغتداری
و دامی ،نقش تولیدی روستتاهای ایتران رو بته ضتعف
گراییده است .همه این مسایل توجه به تولیتد و تتأمین
غذا برای ساکنان ایران را کشوری با جمعیت نزدیک به
 12میلیون نفر که کماکان از نرخ رشد فزاینده برخوردار
است) در جهت برخورداری از امنیت غتذایی پایتدار و
وابستگی معقول به واردات ،ضروری مینمایند.

در ایران نسبت به سال گذشته کاهشی نداشتته استت امتا

در این جهت ،یکی از راهکارهای کارآمتد ،تقویتت و

کماکان در بین کشورهایی است که دارای امنیتت غتذایی

پایدار نمودن نقش تولیدی روستاها استت کته کماکتان

متوستتط متتیباشتتند  .)FAO,2015طبتتق گتتزارش اتتتاق

نقش مهمی در تولید مواد غذایی در کشور را بتر عهتده

بازرگتتانی ،صتتنایع و معتتادن  )1991بختتش مهمتتی از

دارند .اما مشکل این است که الگوی جامع یا مهمتتر از
0

غذاهای مصرفی ،همچنان وارداتی می باشتند و همچنتین

آن اندیشه مدل-گونه مناسبی ،افسار هدایت طرحهتای

کشورمان از الگوی با ثبات کشت و تولیتد متواد غتذایی

توستتعه از جملتته طتترح هتتادی روستتتایی را بتته دستتت

برختتوردار نیستتت وزارت جهتتاد کشتتاورزی.)1991 ،

نگرفته است .الگوها و اندیشتههتای جدیتد متعتدی در
9

1

به عبارتی شرایط ناپایدار در بخش کشاورزی حاکم است.

چهارچوب شهرسازی سبز یا پایدار پیشنهاد شتده انتد

روستاها و روستاییان ایرانی مهمترین منبع تولیتد غتذا

که این مسئله را در کانون توجه و هدف خود در جهت

در کشور می باشند که از دیرباز ایتن نقتش تولیتد غتذا،

شکل دادن به بافت سکونتگاههای انسانی و تولیتد غتذا

بافت و کالبد روستاها را همانند فرهنگ و سبک زندگی
روستاییان شکل داده است زرگر 1931 ،و سرتیپیپتور،

باغ شهرها" " ،شهرستازی کشتاورزی"  " ،کشتاورزی
0

6

ماندگار" و "شهرسازی دهقانی" را نام برد کته در ایتن
3

بودن به سمت مصرفگرا بودن در حال تغییتر بتوده و

نوشته به اختصار مورد نقد و بررسی قرار متیگیرنتد بتا

عدم توجه به تقویت این نقتش تولیتدی در طترحهتای

این هدف که اندیشه مناسبی در جهت توستعه کالبتدی

توسعه روستایی که مهمترین آن "طرح هادی روستایی"

روستاها با تأکید بر تقویتت نقتش تولیتدی روستتاهای

می باشد قاستمی و رستتمعلیزاده ،)1991 ،موجتب از

ایران معرفی شود .در این مسیر این مقاله به پرسشهای

بین رفتن زمینهای کشاورزی ،مزارع و باغات میگتردد

زیر پاسخ میدهد:
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 .)1911این سبک زندگی به دالیل متعتددی از تولیتدی

در این بافت قرار دادهاند .از این میان میتتوان نگترش"

 -چه الگوها و اندیشههایی برای شکلدهی و توستعه

روستاهای ایران در جهت تقویت تولید غذا مشتخ

کالبدی سکونتگاه های انسانی بتا تأکیتد بتر تولیتد غتذا

مورد بحث گذاشته شود.

وجود دارند؟

روستاهای ایران و نقش تولیدی

و

گرفتن بهمنظور توستعه بافتت کالبتدی روستتایی ایتران

غذا یکی از دالیل اصتلی یکجتانشتینی و شتکل گیتری

برای تقویت نقش تولیدی آنها ،برخوردار است؟

روستتتاها متتیباشتتد .از آن جملتته و بتتهعنتتوان ملتتال در

 -چه تغییرات و اصالحاتی بایستی در این الگو داد تا

مازنتتدران بتتومی کتتردن کشتتت بتترنج ،مهمتتترین عامتتل

متناسب برای توسعه روستاهای ایران گردد؟

استقرار و شکلگیری هزاران روستا در این منطقه دانسته

روش تحقیق

شده استت کوالییتان )1910 ،کته فرهنتگ ،پیکربنتدی

شماره  ♦ 751بهار 69

 -کدام یک از این اندیشهها از قابلیت الزم برای الگو

کشاورزی و دستیابی به شرایط پایدار بهمنظتور تولیتد

این مقاله به شیوه قیاسی تدوین شده است بدین معنی

روستاها و خانههتا را متتأثر از ختود شتکل داده استت

♦

که روشهایی عام مورد بررسی قرار گرفتته و نتتایج آن

 .)Yousefniapasha,2010تولید اساستیتترین نقتش

به شرایط حاکم بر روستتاهای ایتران تعمتیم داده شتده

روستاها و وجه زندگی روستاییان در ایتران بیتان شتده

33

است .این شیوه استنتاجی یا بهعبارتی مطالعه تطبیقی ،از

است زرگر 1931 ،و سرتیپی پور )1911 ،بهحتدی کته

آن جهت انتخاب شده استت کته موضتوعات در عتین

حتی در بیابانهای ایران و در کنار طوفانهای شتن نیتز

فراوانتی دارنتد از تفتاوتهتایی نیتز

کشاورزی هتر چنتد بتا مشتقت فتراوان ولتی صتورت

برخوردارند .این نوع مطالعه میتواند آگتاهی و اشتراف

میگیرد فاضلنیا و دیگران .)1992 ،این مستئله ریشته

درخوری را به منظور کشف و ارائه راهکاری مناسب بتا

در تاریخ کهن این سترزمین دارد .مشتهدیزاده )1939

وضعیت روستاهای ایران و در جهت حل مستئله متورد

بیان می دارد که تهیه مواد غذایی و کشاورزی برای شهر

نظر فراهم کند.

از زمان ساسانیان بهعهده ساکنین حومه یا ربض بوده که

حالی که اشتترا

از طریق مطالعتات کتابخانتهای و بتهصتورت جزیتی از

است ،قرار داشت که البته از اهمیت پایینتری نسبت به

طریتتق مشتتاهدات میتتدانی از بعضتتی روستتتاهای ایتتران

شهر و اجزای آن برخوردار بوده است .این اهمیتت امتا

به دلیل تحقیقات متعدد مولفین در حوزه روستا صتورت

بعد از اسالم جابه جا شده و با برتری حومه بر شتهر یتا

گرفته است .قابل ذکر است از آنجا که ارزیتابی پتا از

شارستان ،مفهوم منطقه شهری و محالت روستایی شکل

بهره برداری از سکونتگاههتای ستاخته شتده بتراستاس

یافتند توسلی .)1962 ،این روستاها یک کل مستتقل از

اغلب اندیشهها و الگوهای ذکر شده خصوصتاً اندیشته

شهر و دارای خدمات و امکانات مورد نیاز ساکنین بوده

شهرسازی دهقانی) مشاهده نشده است ،لذا اصتول ایتن

که از گذشته کماکان نقتش تولیتد کشتاورزی و غتذا را

اندیشه و اندیشههای دیگر از منتابع کتابخانتهای مترتبط

تاکنون ،عهدهدار میباشند.

اخذ شده اند .در ادامه نیز سعی شده است تا نقاط قتوت

عموماً بافت سکونتی روستا توسط مزارع و باغات که

و ضعف این اندیشه ها ،در راستتای پیشتنهاد بتهمنظتور

در اطراف قرار می گیرنتد ،محصتورند .بافتت ستکونتی

دستتتیابی بتته الگتتوی مناستتب بتترای توستتعه کالبتتدی

روستاها که از نظمی هندسی برخوردار نبوده یا ارگانیک
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اطالعات الزم برای این پژوهش نیز به صورت عمتده

در بیرون از حصاری که شهرستتان را احاطته متیکترده
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می باشد ،دارای مرکز محله به عنوان قلب مرکتزی ختود

از جمله این اقدامات متی تتوان بازستازی ،بهستازی یتا

بوده و غالباً خدمات عمتومی نظیتر مستجد یتا بناهتای

نوسازی مسکن ،ایجتاد مراکتز اداری-ختدماتی ،شتبکه

مذهبی ،قهوه خانه یا چند مغاره کوچک و دیگر بناهتای

معابر و میادین ،شبکه جوی و جتدول و دفتع آبهتای

عمومی در اطرف این مکان واقع میشتوند کته حتداکلر

سطحی و غیره را بر شمرد که مهمتترین آنهتا اصتالح

با  10دقیقه پیادهروی از دورترین خانته قابتل دسترستی

معابر و اجرای میادین است سترتیپیپتور و همکتاران،

میباشند .خانهها عموماً توسط معابری بههمتدیگر و بته

 .)1910معابر به صورت افراطی و بتی هتیت تناستبی بتا

این مرکز متصل میباشند که بهصورت تتاریخی ،پهنتا و

وستتائط نقلیتته روستتتایی تعتتریض یافتتته و تخریتتب
1

کیفیت آنها برای عبور و مرور انسان بهصورت پیتاده و

واحدهای بعضاً ارزشمند از بابت تاریخی و معماری را

برای عبور و مرور و جابجایی حیوانتات و محصتوالت

در پی داشته است و مهمتتر از آن هتا موجتب تخریتب

کشاورزی طراحی شدهاند زرگر.)1931 ،

باغها و مزارع و اختصام آنها بته خیابتان متیشتود.

در ایتتران بافتتت روستتتاها بتته دو صتتورت فشتترده و
پراکنده میباشد .خانهها به دالیل اقلیمتی و محیطتی در
روستاهای واقع در مناطق مرکزی و کوهستانی ایران بتا
بافتی فشرده به هم چسبیدهاند سترتیپی پتور )1911 ،در
صورتیکه در مناطق حاشتیه جنتوبی دریتای مازنتدران،
خانه ها با بافتی پراکنده از همدیگر مجتزا بتوده و غالبتاً
همراه با باغ بهصورت خانه-باغ شکل یافتهانتد 2010
 Yousefniapasha,و معماریان .)1931،خانه ها نیتز در
هر دو گونه این روستاها نقشی زیستی-معیشتتی دارنتد
زرگر 1931و سرتیپیپتور 1911 ،و معماریتان.)1931 ،
هر دوگونه این روستاها در دسته بنتدی ستکونتگاههتای
سبز یا پایدار انسانی قرار میگیرند ،)Moughtin, 1995

اراضی وسیع زراعی و نیز ختالی حاشتیه روستتاها بتی
توجه به نظام قطعهبندی زمین بهکاربریهای ختدماتی و
اداری واگذار شده که خود عتالوه بتر ختالی از ستکنه
نمودن بافت کهن سرتیپی پور )1911 ،موجتب کتاهش
میزان اختصتام زمتین بته کشتاورزی شتده استت .در
طراحی و ساخت خانههای جدید نیز بته بعتد معیشتتی
خانههای روستایی توجهی نمیشود.
این آشفتگی و نابسامانی ،بیشتر از همه متتأثر از نبتود
الگوی مناسب برای توسعه و انتظام کالبتدی روستتا یتا
به عبارتی بهتر ،حاصل نبود اندیشه جتامع و مناستب بتا
نقش تولیدی روستا و اهمیت آن در شکلگیری ،قوام و
دوام آنها است.

تا آنجا کته توزیتع فضتایی و پیکربنتدی فضتایی آنهتا

اندیشه هایی برای توسعه کالبدی با تأکیدد بدر تولیدد

وابسته به وضتعیت جغرافیتایی ،اقلیمتی و منتابع آب و

پایدار غذا

خا میباشد سرتیپیپور.)1911 ،

اندیشههایی به توسعه بافتت ستکونتگاههتای انستانی

به همراه ورود امکانات نو و مدرن ،منطبق با بافتتهتای

پرداختهاند ،بهطوریکه ساکنین را به انجام امور تولیتدی

کهن روستاییان به" نظر نمتیرستد" و اقتدامات انجتام

و کشتتاورزی ،تقویتتت ،تستتهیل و افتتزایش تولیتتد غتتذا

شده بهمنظور ساماندهی کالبدی در روستاها نیز از آنجتا

تشویق مینمایند .این قرابت ذاتی آنها با نقش روستاها

که بر مبنای الگوی مناسب با شرایط جتاری روستتاهای

در ایران ،حاوی نکات ارزشمندی در جهت شتکل دادن

ایران نبودهاند ،نتایج بسیار نامناسبی را در پی داشتتهانتد.

اندیشه مناسب برای توسعه این روستاها خواهد بود .در
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تغییر سبک زندگی ،خواستتههتای جدیتد روستتاییان

بهصورت عام و بعضاً بافت شتهری بتهصتورت ختام

ابتدا بعضی از این اندیشههای شتاخ

تولید غذا در بافت سکونتگاه های انستانی پرداختته انتد،

ایجاد فضتای شتهری نمتیشتود Duany and DPZ,

معرفی شده ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتته

 .)2011کشاورزی شهری بهعنتوان منبتع اصتلی درآمتد

و در نتیجه آن ،یکی از این اندیشههتا بتهعنتوان الگتوی

نبوده و بنابراین در اولویت قرار ندارد و معموالً فعالیتت

مناسب و چهتارچوب اصتلی بترای طترحریتزی آینتده

ثانویه افراد بوده و شغل دیگری برای کستب درآمتد در

روستاها در ایران پیشنهاد گردیده است .در ادامه ،اصول

اولویت آنها قرار دارد .این روش تولید غذا بتا شترایط

آن با شترایط کالبتدی و محیطتی روستتاها تطبیتق داده

روستاهای ایران مطابقت ندارد ،زیرا تولید غذا به عنتوان

میشوند که این مطالعه تطبیقی ،راهکارهتایی در جهتت

شتتغل اصتتلی ختتانواده ،منبتتع درآمتتد و اولویتتت اصتتلی

حفظ ،تقویت و ساماندهی کالبد روستاها ارائه میدهد.

روستاییان در ایران استت .ضتمن اینکته تولیتد غتذا در

کشاورزی شهری تنهتا بته کشتت در درون شتهرها و
حومههای آنها توجه دارد و گاهی اوقات نیز از مکانها
و زمینهایی بهره برداری می کنند کته بتهدلیتل کتاهش
جمعیت بدون استفاده مانتدهانتد .کشتاورزی در داختل
بافت سکونتی در شهرهای کوبا در نتیجته کمبتود متواد
غذایی حاصل از تحریمهای اعمال شده بر ایتن کشتور
توسط آمریکا ،الهامبخش اصلی این ایتده بتوده کته بته
شکل مدرن در بسیاری از شهرهای کشورهای پیشترفته
غربی به عنوان راه حلی برای افزایش مواد غذایی سالم و
تتتازه ،افتتزایش ستتالمتی و شتتادابی بتتههمتتراه افتتزایش
برخوردهای اجتماعی شتهروندان و ستاکنین در جهتت
دستیابی به تولید پایدار غذا و توستعه پایتدار اجتمتاعی
متتتورد توجتتته و استتتتفاده واقتتتع شتتتده استتتت
2013

2010;Montogomery,

and

Janine

روستتتاهای ایتتران ،منحصتتر بتته کشتتاورزی نیستتت

♦

کشاورزی شهری

6
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کته بته اهمیتت

استفاده گردند و صرف انگیزه تولیتد کشتاورزی ،عامتل

سرتیپی پور .)1911 ،پا این اندیشه که تنها بته تولیتد
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غذا از راه کشاورزی و آنهتم بتهعنتوان اولویتت ثانویته
می پردازد ،حاوی نظراتی الهام بخش در متورد توستعه،
ساماندهی و شکلگیری بافت کالبدی نمیباشد.
شهرسازی کشاورزی
پایههای شهرسازی کشاورزی یک قرن پتیش توستط
ابنزار هووارد با عنوان باغ شهرهای فردا بنیانگذاری شتد
که بته ایجتاد شتهرهای خشتک و بتیروح منجتر شتد
 .)Duany and DPZ, 2011این شهرها با یک کمربنتد
سبز در اطراف خود برای تغذیه جامعه محصور شدهانتد
که ممکن است بعضی متواد غتذایی آن شتهر را تتأمین
کند .این الگو ،فراتر از فعالیتتهتایی بترای خریتدهای
مواد غذایی معمول در بازارها ،فعالیتهای دیگری برای
درگیرشدن در امور کشاورزی را تقویتت نمتیکنتد .در

اجتماعی و مزارع کوچک ،در زمین هتای ختالی داختل

که تولید غتذا را منحصتر بته کمربنتد ستبز در اطتراف

بافتتت شتتهری و در منتتاطقی کتته زمتتین اضتتافی وجتتود

شهرها دانسته و اندیشهای در جهت پیوند تولیتد غتذا و

نداشته باشد ،ایجاد باغچه را در حیاطهای خصوصی یتا

بافت کالبدی سکونتگاهها ارائه نمیدهد .از ایتن جهتت

بر باالی بامها تشویق میکند تا تولید کشاورزی تقویتت

قادر به تشویق ساکنین در جهت انجام امتور کشتاورزی

گردد .در حقیقت فضاهای شهری که قبالً بترای امتوری

نبوده و موجب ارتقای برخوردهتای اجتمتاعی ستاکنین

دیگر ایجاد شدهاند ،ترغیب میشوند که برای این منظور

نیز نمی گردد .این مسئله کتامالً نقطته مقابتل آن چیتزی
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 .)Holland,ایتتن الگتتو ستتاکنین را بتته ایجتتاد بتتاغهتتای

حقیقت ساکنین نقشی در فرایند تولید غذا ندارند ،چترا

استتت کتته در روستتتاهای ایتتران در جریتتان بتتوده و در

توسط ساکنین ،هدف اصلی شکلگیری آنها بوده است.

توسعه کالبدی تولید محور ،میبایست تأکید گردد.

در این راستا این نظریه ،الگوهایی بهمنظتور شتکلدهتی

کشاورزی ماندگار

منطقه در مقیاس کتالن و پیکتر بنتدی ستکونتگاههتای

پی گیتری شتد و اصتولی اخالقتی در جهتت حفتظ و

میدهد و برخالف اندیشه هتای قبلتی تنهتا بته ارتقتای

ارتقای کشاورزی و اصولی بتهمنظتور طراحتی باغتات،

کشاورزی و افزایش تولید تأکید ندارد بلکه رابطه تولیتد

زمین های کشاورزی و مراکز پترورش متاهی ،ماکیتان و

و بافتتت ستتکونتی را دوجانبتته متتی بینتتد .تولیتتد غتتذا

دام در جهت افزایش تولید غذا پیشنهاد متیکنتد کته در

متیبایستت موجتب ارتقتتای کیفیتت زنتدگی و محتتیط

واقع میتواند اندیشههای دیگر را نیتز پشتتیبانی نمایتد.

زندگی گردد و از طرفی دیگتر محتیط زنتدگی موجتب

♦

12

 )1990معرفتی و

انسانی و اجتزای آن در مقیتاسهتای کوچتکتتر ارائته

این اصول اخالقی عبارتند از مراقبت از زمتین ،مراقبتت

افزایش تولید.
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از انسان و ایجتاد تناستب مکتان بتا جمعیتت و میتزان

این اندیشه توسط بیل مولیستون
شماره  ♦ 751بهار 69

ایتتن تئتتوری از ستتال  1902و  1992توستتط لیبتترت
10

مصرف آنها .اصول اصلی بیان شده در ایتن اندیشته در

میگ تعریف شد ،دوینی و زیبر

راستای طراحی نیز عبارتند از کار با طبیعت نه در مقابل

داده و در حوزه شهرسازی سبز ،قوانین و اصولی بترای

آن ،مشکل خود یک راه حل است ،ایجاد باغ بتا تنتوع

آن تدوین کردهاند .در این مدل سعی بر ایجاد جامعهای

محصوالت ،تغییر باید برای بیشترین تأثیر ممکن باشد و

است که تمامی ابعاد آن اعم از پیکربندی بافت کالبدی،

محصول یک سیستم از لحاظ تئوری نامحدود است .در

سازماندهی ،رشد و پترورش ،توزیتع ،پختت ،تنتاول و

واقع این اصول طراحی نیز شبیه بته بیانتات اخالقتی یتا

برگزاری جشن و مراسم ،در ارتباط با تولید غذا باشتند.

به عبارتی بیانیه طراحی می باشند که تنها متمرکز بر ارتقتا

از آنجا که تولیتد کشتاورزی و غتذا ،وابستته بته زمتین

و چگونگی کشاورزی و تولید غذا می باشد تا پیونتد آن

میباشد ،این تئوری با الگوی فیزیکی ستکونتگاههتا کته

با بافت سکونتگاه هتای انستانی و پیشتنهاد راهکارهتایی

در پشتیبانی جامعه دهقانی نقش دارد در ارتبتاط استت.

شهرسازانه و معمارانه در جهت پیکر بندی بافت کالبدی

این الگو از تمامی تجربیات سکونتگاههتا و شهرستازی

و ارتقتتای کیفیتتت محتتیط زنتتدگی شتتهری و روستتتایی.

نمونههایی در سراسرجهان از جمله باغ شهرها ،باغهتای

مسئلهای که کانون توجه در اندیشه بعدی است.

 )0211آنرا بستط

11

19

اجتماعی در آلمان ،جامعته بتازیگران بتازی گلتف ،
10

16

13

کمونهای دهه  ،1962مورمونها و کیبوتز استتفاده

شهرسازی دهقانی
نگاهی پایدار ،بر استفاده مناسب و حداکلر از زمین برای

کنتد) .(Duany and DPZ, 2011, p.8بافتت و کالبتد
11

تولید پایدار غذا در شهرها ،روستتاها و ستکونتگاههتای

سکونتگاهها ،همراه با رویکرد این الگو ،یک ترانا را

انسانی تأکید میکند .این مدل توسط شهرسازان مشتهور

به تصویر میکشد که از علم طبیعتشناستی وام گرفتته

 )0211بتا الهتام

شده استت .ترانستی کته توستط ایتن تئتوری پیشتنهاد

از الگوی روستاها و تمام تجربیات گذشته در این زمینه،

میشود از منطقه تترانا  )1بتا تنتوع طبیعتی و محتیط

معرفی شده است که ایجاد بستر مناسب برای تولید غذا

وحشی شروع شده و سپا به ترتیب اقامتگاههای تکی،

به نامهای دوینی و همسرش زیبر

11
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شهرسازی دهقانی یکی از نظریتههتایی استت کته بتا

میکند تا بتواند تحولی در شکل کالبدی روستاها ایجتاد

روستاها ،شهر هتای اطتراف شتهر 19و مرکتز شتهر را

ترانا  )6از باالترین درجه ارتباطات اجتمتاعی ،تتراکم

نمتتتایش متتتیدهتتتد .ستتتکونتگاه واقتتتع شتتتده در

ساختمانی و انسانی برخوردار است تصویر شماره .)1

شماره  ♦ 751بهار 69
♦
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ت  .7نمایی از ترانس و منطقهبندی آن (.منبع( www.dpz.com/Technique/Transect :

این تئوری بر روی منطقه واقتع شتده در تترانا )1

تراناهای  1و  0و جنبههای تولیدی تراناهای  9و

تمرکز کترده تتا بتوانتد وضتعیت ایتن منطقته را بهبتود

 1و  0و  6افتزایش یابتد Duany and DPZ, 2011,

ببخشتتد .ستتکونتگاههتتای ایتتن منطقتته ،عموم تاً شتتامل

 .)P.73در واقع ترانا همانند یک طرح آمایش منطقته

شهر های ماشین-محور در اطتراف شتهرها بتوده کته

و طرح جامع ،ابزاری است که از مکانیابی سکونتگاهها،

هرچند دارای فضای ستبز فراوانتی هستتند ولتی دارای

فضاهای ساختمانی ،فضاهای باز و سبز گرفته تتا شتکل

کمتتترین ختتدمات و فضتتاهای اجتمتتاعی متتیباشتتند و

بناها ،تخصی

کاربریها ،تتراکم و جزییتات فضتاهای

به همین دلیل برخوردهای اجتماعی به حداقل رستیده و

شهری شامل نوع و گونه های درختان و تیرهای چتراغ

معضالت اجتماعی ماننتد جترایم و افستردگی افتزایش

برق را در بر میگیرد.

ویژه به تراناهای  9و 0که منطقتهای روستتایی استت

غذا و وابسته به زمین شتکل یافتتهانتد کته فرهنتگ کلتی،

دارد تا بتواند برای انتخاب مکان زندگی ،سکونتگاه های

الگوی توزیع روستاها ،شکل کالبدی آن ها و شکل خانهها

متنوعی را به استفاده کننده با شرایط گوناگون ،پیشتنهاد

در ارتباط و متأثر از چگونگی توزیع و استتفاده متعتادل و

دهد .بههمتین منظتور ستعی متیشتود تتا خصوصتیات

حداکلر از زمین در جهت تولید کشاورزی و غتذا ،تحتول

محیطی تمام ترانا ها تقریباً یکسان و یا نزدیک بتههتم

یافتهاند یوسف نیاپاشتا .)1912 ،در حقیقتت دلیتل اصتلی

شود .با این هدف ،سعی میشود تا جنبههتای اجتمتاعی

شکلگیتری ایتن روستتاها و متدل پیشتنهادی شهرستازی
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یافته استت  .(Montgomery,2013همچنتین تتوجهی

همانطوری که گفته شد روستاها در ایران بر مبنای تولید

دهقانی ،مشتر استت و ایتن اشتترا  ،استتفاده از ایتن

 .)DPZ, 2011, p.79داشتن خریدار قطعاً باعتث رونتق

اندیشه را به عنتوان الگتو در جهتت توستعه و ستاماندهی

اقتصادی محله و ایجاد انگیزه برای ساکنین برای انجتام

کالبدی بافت روستاها ممکن مینماید.

امور تولیدی خواهتد بتود امتری کته در مکتان گزینتی

تطبیق شهرسازی دهقانی با روستاهای ایران

روستاها در ایران دقت شده است.

شماره  ♦ 751بهار 69

در این بخش اصول این اندیشه تبیین و تحلیل شده و

این اندیشته بتر ایتن تأکیتد متیورزد کته در تمتامی

ضمن تطبیق با شرایط روستاهای ایران ،کارآیی آنهتا از

تراناها ،از زمین های بزر

کشتاورزی در روستتاها و

مناظر گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد.

مناطق وحشی تا بالکن یتا جعبتههتای کنتار پنجتره در

مکان یک سکونتگاه دهقانی

آپارتمانهای بلند مرتبه در مرکز شتهر ،متیتتوان بترای

♦

با توجه به تصویر شماره  ،1در تترانا  1هیچگونته
ساخت و سازی انجام نمی شود .در ترانا  0خانههتای

56

پراکنتتده روستتتایی متتیتواننتتد قتترار گیرنتتد کتته دارای
زمینهای کشاورزی و فضاهای سبز وسیع میباشتند .در
تترانا  9روستتاها یتا شتهر هتای کتم تتراکم شتکل
می گیرند که مزارع این بخش کوچک تر بوده و راهها و
معابر به صورت ارگانیک می باشند تا حتالتی طبیعتی بته
بافت ببخشد .در ترانا  1و  0نیز بافت شهری ستاخته
می شود که در آن تراکم ستاختمانی و انستانی بتاالبوده،
انواع خدمات شهری و پیاده روهای وستیعتتری شتکل
می گیرند و در ترانا  6هسته اصلی شهر قرار گرفته که
دارای ساختمانهای بلند بوده و تنها در شهرهای بتزر

تولید غذا برنامهریتزی نمتود .امتا در ارتبتاط بتا آن ،بته
نکات دیگری مانند چگتونگی تتأثیر نتوع ختا  ،آب و
عوامتتل محیطتتی نظیتتر ستتیل و زلزلتته درخصتتوم
مکانگزینی روستاها یتا دیگتر ستکونتگاه هتای انستانی
اشاره نمیکند .همچنین به چگتونگی تتأمین تأسیستات
زیربنایی مانند شبکه آبرستانی و نقتش آن در چگتونگی
بافت و کالبد این سکونتگاه ها اشاره نشده است .در این
موارد ،روستاهای ایران درسهای آموزندهای دارنتد کته
به عنوان مکمل می تواننتد در رونتد برنامتهریتزی بترای
توسعه این روستاها ،بهکار گرفته شوند.
محله دهقانی و چگونگی آن
محله توسط دوینی و زیبر

 )0211اینگونه تعریتف

در اطراف شهر ،کشاورزی کند و آنها کته

اگر با بقیه محلهها) بتههتم بپیوندنتد شتهر کوچتک را

میخواهند کمتر کار کنند یا زمین کمتری نیتاز دارنتد و

تشکیل می دهند و اگر به تنهایی و جداگانه مستقر شوند

یا اینکه دوست دارند که در کنار دیگر مردمتان زنتدگی

یک روستا میشوند ...م ،)91همان تعریفی از محالت

کنند ،باغ کوچک یا حتی باغی بر روی سقف در ترانا

شهری و روستاهای ایران که توستلی  )1962آنرا بته

 6نیز پاسخگو است).(Duany and DPZ, 2011, p.40

تصویر متیکشتد تصتویر شتماره  .)0در ایتن تعریتف

بر طبق این نظریته ،محلتهای کته در آن تولیتد اتفتاق

روستاها ،مانند محتالت شتهری مستتقل بتوده و دارای

متتیافتتتد یتتا یتتک روستتتا ،بایستتتی در کنتتار شتتهر یتتا

مرکز محله و امکانات اجتماعی در مقیاس خود میباشد

سکونتگاهی دیگر باشد که دارای بازار ،هتل و رستوران

و شهر از به هم پیوستن این محالت مستقل شکل یافتته

بوده و توانایی مصرف محصوالت تولید شده را داشته و

که در عین استقالل از خدمات مشترکی در مقیاس شهر

قادر باشد که بترای آنهتا پتول بپتردازد Duany and

برخوردارند.

زمینی بزر
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می توان مشاهده نمود .اگر کسی بخواهتد متی توانتد در

شده است ..." :یک مکان شهری در حتال توستعه کته

مختلف 02باشتد ماننتد شتهرها و روستتاهای ستنتی در
سراسر جهان و از جمله روستاهای ایران ،نته بته ماننتد
شهرسازی مدرن که کتاربریهتا بتهصتورت جداگانته

01

منطقهبندی شدهاند .بنابراین مکانگزینی فضتاهای اداری
از بافت سکونتی روستایی ،تقارنی با این نظریه ندارد.
این محالت بایستی پیاده محور به جای ماشین محتور
طراحی شوند و تمتامی ختدمات ،امکانتات و نیازهتای
ت  .2ترکیب کلدی شدهر شدامن چندد محلده و محد ت

فاصله دسترسی  922تا  022متر یا فاصله زمتانی 10-0

♦
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ضروری یک خانواده مانند مغازه ،مدرسه و ماننتد آن در
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و خدماتی در مقیاس محله ،در اطراف روستتاها و جتدا

میزان و تراکم جمعیت طبق این نظریته نیتز بستته بته

دقیقه پیاده قرار گیرند Duany and DPZ, 2011, p.32
; ; , Moughtin, 1995 ; Alexander,1977
 .)Montgomery,2013 Gehl,2010از این بابت بافتت
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الکساندر  )1933میزانی بین  022تا  0022نفتر را بترای

سنتی روستاهای ایتران بتا ایتن نظریته مطتابق هستتند،

اینکتته یتتک جامعتته کامتتل و خودکفتتا و در عتتین حتتال

درحالی که با توجه به تعتریض خیابتانهتای روستتایی،

کوچک شکل بگیرد ،الزم میداند .در ایتن جامعته اکلتر

تغییر شکل و جنا کف این خیابانها و احداث میادین

افراد با هتم آشتنا بتوده ،بتا هتم همکتاری متیکننتد و

برای دور زدن ماشین در نتیجه طترحهتای هتادی ،ایتن

جامعهای پایدار میتواند شکل بگیرد .با توجه به متوسط

بافتها به سمت بافت ماشین محور هدایت میشوند.

شتتترایط طبیعتتتی و اجتمتتتاعی متغیتتتر استتتت امتتتا

00

جمعیتتتی در ایتتن تعریتتف قتترار متتیگیرنتتد .در حتتوزه

پایدار بر آن تأکید میکنند ،چرا که از این طریق عبور و

شهرسازی پایدار ،کتوین لیتنت  )1911متوستط میتزان

مرور و استفاده از ماشین کمتر شده ،آلودگیهتا کتاهش

جمعیتتت یتتک محلتته را بتتین  02222تتتا  122222نفتتر

یافته ،ارتباطات اجتماعی بیشتر شتده و تهیته و احتداث

می داند و داکسیادس بین  022تا  9222خانواده و لئتون

خدمات و تأسیسات عمومی و زیربنایی مقرون به صرفه

کریر حدود  10222نفر میشمرد تا این محتالت بترای

میباشد .ضمن اینکه زمینهای بیشتری برای اختصتام

خدماترسانی دارای جمعیتت الزم و کتافی باشتند کته

بتته فضتتاهای ستتبز در اختیتتار خواهتتد بتتود .امتتا نظریتته

البته جز تعریف داکسیادس و الکساندر ،متابقی چنتدان

شهرسازی دهقانی از منظر دیگری به آن مینگرد ،اینکته

قرابتتتی بتتا خصوصتتیات جمعیتتتی روستتتاها و محتتالت

زمین بیشتری برای تولید غذا در اختیار ساکنین میتواند

شهری در ایران ندارند.

باشد ،چیزی که مبنای شکلگیری روستاهای ایران بوده

در مورد دیگر خصوصیات یک محله ،ایتن نظریته بتا

است .مساحت کم و منطبق با نیاز خانهها و بناها ،ابعتاد

بقیه نظریههای موجود در مورد شهرسازی پایدار و سبز

کوچک و در مقیاس انسانی معابر و میادین عمتومی ،از

و همچنین نظریه شهرستازی جدیتد ستنتی ،هتمعقیتده

محاسنی بود که موجتب استتفاده بیشتتر از زمتینهتای

می باشد .یتک محلته بایستتی ترکیبتی از کتاربریهتای

حاصتتلخیز در روستتتاهای ایتتران بتترای اختصتتام بتته
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جمعیتتت روستتتاهای ایتتران ،ایتتن روستتتاها از جهتتت

محله بایستی فشترده باشتد ،اصتلی کته شهرستازان

از جمله روستاهای مازندران هیت وقت فشرده به مفهوم

کانسپت مفهوم کلی) اصلی این اندیشه ،استفاده حتداقل

آنچه که در این نظریه و توسط شهرستازان ستبز تأکیتد

از زمین برای ساخت و ساز و آزادسازی حتداکلر آن در

می شتود ،نبتوده استت .در ایتن متورد متوقتین )1990

جهت تولید غذا است که منطبق با کانسپت مفهوم کلی)

میگوید که فشرده بودن بافت ،تنهتا متدل شتهر پایتدار

استفاده از زمین در شکلگیری و توسعه بافتهای سنتی

نیست بلکه بافتهای پراکنتدهای 09کته فضتاهای بتاز و

روستایی ایران میباشد.

زمینهای باقی مانده را به کشتاورزی و تولیتدات بتاغی

الزم به ذکر است که شکل فیزیکی کوچههتا بایستتی

اختصام میدهند نیز مدلی دیگتر از ستکونتگاه پایتدار

بر اساس طبیعت ،اقلیم ،فرهنگ ،نیازها و دیگتر شترایط

میباشند .نظریه شهرسازی دهقانی میتواند از این نکتته

جامعه بررستی و تعیتین گتردد ) (Moughtin, 1999و

♦

شماره  ♦ 751بهار 69

کشاورزی و تولید بوده است .اما همه روستتاهای ایتران

) .)Duany and DPZ, 2011, p.39در واقتتتتع

بهره بگیرد و تنها به پیشنهاد بافت فشرده تأکید نکرده و

نمیتوان یک شکل مشخ

را و تنهتا بتر مبنتای یتک
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تعریف جامعتری از بافت سکونتی پایدار بیان نماید.

عامل برای تمامی مناطق تعمیم داد .از طرفی بتر استاس

مسیرهای عبور و مرور و مرکز محله

ارزیتابی از منظتتر تئتتوری شتتکل ختوب شتتهر بتتر پایتته

کوچهها بایستی امن بتوده و بترای پیتاده و دوچرخته

پنج معیار یا بعد معرفی شده بهمنظور ستنجش عملکترد

طراحی شوند نه اینکه فقط در کنتار خیابتان ماشتین رو

ختوب یتتک شتتهر یتتا محلته کتته توستتط لیتتنت )1911

طراحتتی گردنتتد).)Duany and DPZ, 2011, p.39

معرفتتی شتتده استتت ،شتتبکه شتتطرنجی کتتامالً مناستتب
داده نشده است ) .)Banai, 1996ولی از بابت

ضمن اینکه سرعت ماشین برای تتردد در داختل بافتت

تشخی

مستتکونی بایستتتی کتتاهش یابتتد ;(Jacobs, 1964

اجرای ساده و سریع با هزینته کمتتر ،ایجتاد مستیرهای

).Moughtin, 1995; Montgomery, 2013

تردد بیشتر که باعث باال بردن قدرت انتخاب و تشویق

بههمین خاطر طبق این نظریه ،کوچتههتا بهتتر استت از

به پیادهروی میشود) )Jacobs,1964میتوانتد مطلتوب

رومیان نیز بسیار استفاده شده است و البته در ایران نیتز

تمهیداتی نظیر انتخاب جنا کفسازی ،هندسه و مانند

متتتداول بتتوده مشتتهدیزاده )1939 ،و متتورد عالقتته

آن سرعت تتردد ماشتین را در داختل بافتت مستکونی

روستاییان می باشد .شبکه شطرنجی از بابتت احتداث و

روستا کاهش داده ،امنیت آنهتا را بتاال بترده و از ایتن

نگهداری آسان بوده ( Broadbent, 1990: Moughtin,

طریتتتق بتتته پیتتتاده و دوچرختتته اولویتتتت بخشتتتید،

 (1999و همچنین از بابت سیاسی نیتز امنیتت بیشتتری

همان طوری که از ایتن بابتت ،کوچتههتا در روستتاهای

داشته و توسط دولتها در هنگام جنگ و شورشهتای

گذشته بسیار موفق عمل میکردند و متأسفانه امروزه بتا

اجتماعی بیشتر قابل کنترل متیباشتند )،(Banai, 1996

توجه به دخالتهای طرحهای هادی که عموماً بر مبنای

الگویی که برای تحول در شتهرهای تتاریخی و قتدیمی

وسیع کتردن خیابتان هتا وآستفالت نمتودن ایتن معتابر

ایران نیز استفاده شده است .در عتین حتال ایتن نظریته

میباشد ،مسیرهای روستایی به افزایش تتردد و سترعت

تأکید میکند که از احداث خیابتان هتای وستیع بایستتی

ماشین نظر دارند تا انسان .این الگوی جدید تبلیغ شتده

اجتناب شده تا زمتین بترای تولیتد غتذا استتفاده گتردد

توسط طرحهای هادی روستتایی ،موجتب تغییتر بافتت
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بابت شکلی ،بهصورت شبکه شطرنجی بوده کته توستط

باشد .بایستی توجه کرد که سعی شود با در نظر گترفتن

با افتزایش سترعت و تتردد ماشتینز افتزایش آلتودگی،

روستتتاهای ایتتران مکتتانهتتایی بتترای تجمتتع نوجوانتتان

و افتزایش مصترف بنتزین را در

در مقیاسی کوچک تتر از مرکتز محلته وجتود دارد کته

پی داشته و مهمتر از همه ،موجب ناامنی کوچهها بترای

تنها نوجوانان پستر در ایتن فضتاهای بتاز کته غالبتاً در

تردد پیاده ،دوچرخه ،بازی کودکان و بهطور کلتی متانع

کنار خیابان اصلی روستاها و در داخل بافتت مستکونی

انجام هرگونه فعالیتهای اجتماعی برای گروههای سنی

قرار گرفته اند ،زیر نظر چشم عتابرین کته موجتب بتاال

و جنسی مختلف شده است.

رفتن امنیت میشود ) )Jacobs, 1964به فعالیتتهتایی

سروصدا ،گرد و خا

اصل دیگر در این نظریه این است کته محلته بایستتی

نظیر بازی ،گفتگو و گذران اوقات فراغت متیپردازنتد،

دارای فضاهای باز ،بناها و خدمات عمومی باشد و ایتن

ضمن اینکه این فضاهای باز برای مقاصتد تولیتدی نیتز

خدمات بایستی در کنار میدانی باشد کته بتازار در کنتار

استفاده میشوند .زنان نیتز فضتاهایی اختصاصتی بترای

♦

شماره  ♦ 751بهار 69

روستایی از پیاده محور به ماشین محور است که همتراه

و تجربیات میباشد .عالوه بتر ایتن فضتای جمعتی ،در

آن شتتکل گرفتتته استتت و کتتانون اصتتلی ختتدمات و

جمع شدن کنار هتم دارنتد کته در داختل کوچتههتای

فعالیتهای محله را شکل میدهد .غذا بایستی مهمترین

خصوصیتر ،در انتهای یک بن بست و یا بین چند خانه
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دلیل برای ایجاد ارتباطتات اجتمتاعی در ایتن محتالت

میباشتد .در ایتن فضتاها زنتان و جوانتان و نوجوانتان

باشد ،تمامی فعالیتها و بناهتای جمعتی در ارتبتاط بتا

دختر ،ارتباطات اجتماعی خود را در حین فعالیتتهتای

غذا شامل فرآوری و بستهبندی محصوالت تولید شده و

روزمره و در ارتباط با تولید غذا انجتام داده و همزمتان

دیگر کارگاههای مشابه و رستوران و کافه در کنتار ایتن

کودکان نیز تحت مراقبت آنها به بازی مشغول هستتند.

میتدان قترار گیرنتد). (Duany and DPZ, 2011, p.32

به ایتن دو فضتای عمتومی و اختصاصتی بترای زنتان،

در روستاهای ایران هر چند مبنای ارتباطتات اجتمتاعی

نوجوانان و فضای بازی و فعالیتهتای اجتمتاعی بترای

تنها تولید و غذا نبوده ولی تمامی فعالیتهای جمعی در

بچهها در ایتن نظریته توجته و اشتاره نشتده استت ،در

مقیاس روستا و در ارتباط با غذا یتا بتی ارتبتاط بته آن

صورتیکه برنامهریزی و در نظر گرفتن نیازها و شترایط

مانند جشنها ،مراسم مذهبی و فرهنگی مانند سوگواری

همتته ستتنین ،گتتروههتتا و جنستتیتهتتا در طراحتتی و

ایام محرم ،برگتزاری کشتتی محلتی لوچتو و ماننتد آن

شتتکلگیتتری محلتته بتتا توجتته بتته اصتتول شهرستتازی

در اطراف مرکز محله روستتا شتکل گرفتته و همچنتین

پایدار) (Moughtin, 1995بسیار مهم است .البته از این

بناهای عمومی مانند مسجد ،تکیته ،مغتازههتا ،نتانوایی،

جنبه از روستاهای ایران برای ارتقتای متدل پیشتنهادی

قهوهخانه و همچنتین کارخانته شتالیکتوبی در اطتراف

این نظریه میتوان بهره برد.

توستتتلی 1962و نقتتتیزاده ،1911 ،زرگتتتر 1931 ،و

به صورت کلی می توان با تعریف محلته توستط تئتوری

معماریان )1931 ،جتاییکته پتاتوق اصتلی پیرمتردان و

شهرسازی دهقانی سازگار دانستت .در ایتن صتورت از

جوانان را تشکیل داده و مهمترین مکان اجتماعی بترای

پتانسیل الزم برخوردار است تا از آن به عنوان اندیشهای

گذراندن اوقات فراغتت جوانتان و پیتران مترد ،روابتط

مدل-گونه به منظور توسعه روستاهای ایتران ،همتراه بتا

اجتماعی آنها با هم ،گپ و صحبت ،انتقتال اخبتار روز

جزییاتی که در پی میآیند ،بهره گرفت.
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همتتین مرکتتز قتترار متتیگیرنتتد مشتتهدیزاده 1939 ،و

با توجه بته متوارد اشتاره شتده ،روستتاهای ایتران را

چگونگی مسکن

در این نظریه به مقوله مهم تولید گاز و انروی از

با توجه به این نظریته ،مستکن متیتوانتد گونتهای از

طریق فضوالت دامی ،گیاهی و انستانی اشتارهای نشتده

خانههای مستقل ویالیی ،خانههای شهری و آپارتمانهتا

است ولتی در بعضتی متتون دیگتر از جملته در نظریته

باشد) . (Duany and DPZ,2011, p.80البتته حتداکلر

کشتتاورزی مانتتدگار ) (Mollinson, 1992بیتتان شتتده

 1طبقتتتته بیشتتتتتر باشتتتتد 1995; Edward,2000

به صورت تکی و یا در مقیاس هر روستا مانند آنچه کته

 )Moughtin,چرا که رابطه افراد ساکن در طبقات باالتر

در روستتتای یخکتتش از توابتتع شهرستتتان بهشتتهر در

از چهارم ،با محیط و مردم اطراف بسیار پایین آمده و از

مازندران اجرا شده استت ستایت انجمتن متخصصتین

این طریق استرس و مشکالت روحی بترای ستاکنین در

محتتیط زیستتت ،)1991 ,استتتفاده نمتتود .همچنتتین در

آینده ایجاد کرده و خصوصاً تأثیرات نامناسبی بتر رشتد

مقیاس باالتر می توان فضوالت چندین روستتا را جمتع
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کتتود دارد ;(Alexander, 1977; Gehl, 2010
.( Montgomery, 2013

نموده و پا از سوزاندن گاز تولید شتده ،از ایتن روش
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ارتفاع خانهها از نظر شهرسازی سبز و پایدار نبایستی از

استتت .از تکنولتتووی بیتتوگتتاز متتیتتتوان در خانتتههتتا

♦

01

برای تولید برق استفاده نمود که در بسیاری از کشتورها

بتتر طبتتق ایتتن نظریتته ،مستتکن بایستتتی دارای زمینتتی

مانند آمریکا ،آلمان ،هنتد ،پاکستتان و غیتره بته جریتان

به اندازه  022متر مربع و بتهصتورت مستتطیل شتکل و

افتاده استت و متی توانتد هتم در مقیتاس کتالن و هتم

دارای یک باغ در حیاط جلویی و باغی در پشتت خانته

کوچک درحد مقیاس یک خانه بهصورت مستقل انجتام

باشد .این محوطه شامل خانه فضای زندگی) ،درختتان

شود ).(Energypedia, 2014

میوه ،منطقهای برای گذاشتتن کنتدوهای زنبتور عستل،

توجهات اقلیمی و محیطی

سرپوشیده و باز برای دام و ماکیان و همچنتین مکتانی

کشاورزی است که بیشتر مورد توجه نظریه شهرستازی

برای کمپوست همانطور که در شهرسازی کشاورزی نیز

دهقتانی و خصوصتاً شهرستازی کشتاورزی (Janine,

بیان شده است و بنایی بهعنوان انبتاری استت (Duany

 )2010است .کشاورزی در مقیاس کوچتک و ارگانیتک

 .)and DPZ,2011, p.85این الگو بسیار مشابه الگتوی

بیشتر با دست و همکاری افراد ،انجام شده نیاز چنتدانی

مساکن روستایی در مازندران است که بر مبنای آن خانه

بتته استتتفاده از کتتود شتتیمیایی ،ستتموم دفتتع آفتتات و

در مرکز زمین واقع شده و زمتین هتای بتاز اطتراف بته

ماشین های کشاورزی بزر

نتدارد .از ایتن طریتق هتم

حیاط جلویی ،حیاط پشتی و باغ اختصام مییابتد کته

آلودگی کمتر برای محیط و طبیعت ایجاد میشود و هم

برای مقاصتد گونتاگون تولیتدی نظیتر تولیتد مرکبتات،

انروی کمتری را مصترف متیکنتد (Duany andDPZ,

سبزی کاری ،پرورش دام و ماکیان و حتی زنبتور عستل

 .)2011, p.37; Janine, 2010همچنتتین بتترخالف
کته بتر مبنتای تولیتد تتک

استفاده میشوند یوسف نیاپاشا .)1912 ،این فضاها کته

کشاورزی در مقیاس بتزر

بیشتر با تولیتد در پیونتد متیباشتند ،در مستکن امتروز

محصول است ،کشاورزی در مقیاس کوچک متی توانتد

روستاییان در ایران بسیار کم رنگ شتدهانتد قاستمی و

تنوع تولید محصول را داشتته و نیتاز ستاکنین را مرتفتع

رستمعلیزاده.)1991 ،

کند .در کنار آلودگی کمتر آب و هوا و ختا  ،غتذاهای
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محوطهای برای کاشت انواع ستبزی و حبوبتات ،مکتان

کشاورزی در مقیتاس کوچتک و ارگانیتک روشتی از

تازه ،سالم و طبیعی میتواند در دسترس ستاکنین بتوده،

افراد میشود بنابراین یک مزرعه گوجه فرنگی در واقتع

دور ریز به حداقل رسیده ،خود ساکنین بتر روی تولیتد

به ملابه یک محیط اجتماعی نیز عمل متیکنتد (Duany
;and DPZ, 2011, p.36; Janine, 2010
 .( Montgomery, 2013بدین منظور همه سنین از پیتر

غذا نظارت داشته و هزینه آنها را کتاهش دهتد .ثابتت
شده است که سالمتی این ساکنین ،همراه با فعالیتهای
بهتری از زندگی نیز دارند) .(Montgomery, 2013اگر
چه تولید محصوالت صیفی و باغی بهصتورت متنتوع و
در مقیاس کوچک ،خانگی و دستی در روستاهای ایتران
انجام میشتود ولتی در بیشتتر متوارد بتهدلیتل مصترف
و الزم روستاییان با روشهای تولیتد ارگانیتک ،بتهنظتر
غذاهای سالم در دسترس ساکنین نیستت .امتا در متورد
اینکه این روستاییان از چه درجه سالمتی برخوردارند و
این سالمتی چه ارتباطی با غذا و کار بر روی زمینهای
کشاورزی و باغات دارد ،تاکنون تحقیقی مشاهده نشتده
و نمیتوان در این مورد اظهار نظر قاطع نمود.
نظریه شهرسازی دهقانی اشارهای در مورد چگتونگی
شکل خانه و شهر در ارتباط با اقلیم و محیط ندارد امتا
از طرح های ارائه شده و هم با توجه به اینکه این نظریه
در حتتوزه شهرستتازی و معمتتاری ستتبز و پایتتدار قتترار
میگیرد ،میتوان اینگونه برداشتت نمتود کته توجته بته
اقلیم و محیط در طراحتی و ستاخت شتهر و روستتا از
کلیات تا جزییات آنان بهعنوان یتک اصتل ضتروری در
این نظریه پذیرفته شده است.

برگزاری جشن محصول مشتارکت داشتته باشتند .ایتن
همکاری باعث تقویت و ایجاد همبستگی و تعلق خاطر
ستتاکنین بتته مح تیط زنتتدگی ،کتتاهش جتترم و دزدی و
استرس شده و باعث افزایش امید به زندگی و شادی در
ستتاکنین متتیگتتردد) .(Montgomery, 2013در متتورد
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برگزاری جشن در ارتبتاط بتا تولیتد غتذا و محصتول در
روستاها می تتوان از پتانستیل جشتنهتای ستنتی کته در
جریان کشت و برداشت انجام می شود مانند پختت شتیر
بتترنج ) ،(Yousefniapasha, 2010استتتفاده کتترده و بتته
سطح و مقیاس باالتر اجتماعی ارتقا داد مانند جشنهتای
مختلف برداشت محصول کته امتروزه در سراستر کشتور
به صورت دولتی متداول شده استت ولتی بهتتر استت بتا
پیش بینی راهکارهتا و تمهیتداتی توستط ختود متردم بتا
مشارکت تمام سنین و گروهها برنامهریزی و برگزار شود.
توجهات اقتصادی
استفاده از نیروی کار داخلتی و بته استتخدام گترفتن
نیروی کار محلی یکی دیگر از پیشنهادهای ایتن نظریته
بوده که یکی از مهمترین اختالفات شهرستازی دهقتانی
با کیبوتز ،کمونهای مورمون ،باغهای اجتماعی آلمتان و

ایجاد ارتباطات و مشارکتهای اجتماعی بهعنوان یک

روستاهای قدیمی است .در آنها تمامی کارها از جملته

اصل مهم بر طبق این نظریه بایستتی بیشتتر در راستتای

امور با مشقت مربوط بته کشتاورزی نیتز توستط ختود

تولیتد غتذا اتفتاق بیافتتد (Duany and DPZ, 2011,

ساکنین انجام میشود اما این نظریه پیشنهاد میکنتد کته

 .(p.36در این مورد اشاره شده است کته تولیتد غتذا و

نیروهای محلی حرفهای را برای این امور استخدام کرده

کار بر روی باغ در حیاط جلویی خانههتا کته در انظتار

و خود ساکنین ،امور آسانتر را در اوقات فراغتت انجتام

بقیه ساکنین نیز میباشتد ،موجتب برخوردهتای بیشتتر

دهنتتد) .(Duany and DPZ, 2011, p.62اینگونتته
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توجهات اجتماعی

دهقانی ،بهتر است در جریان تولیتد غتذا و حتداقل در

♦

ناآگاهانه سموم و کودهای شیمیایی و عدم آشنایی کافی

و محصوالت صیفی و باغی براساس نظریته شهرستازی
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فردی و جمعی بتر روی زمتین ،بهتتر بتوده و احستاس

و جوان و کود

و زن و مرد در فرایند تولید کشاورزی

خسته کننتده و مشتقت بتار کشتاورزی ،از انجتام کتار

و ارتباط موثر آن با بافت ستکونتی بتهعنتوان مهمتترین

کشاورزی دلزده و گریزان نمتیشتوند .همچنتین انجتام

نقش روستاهای ایران در حال از بین رفتن استت .افتراد

امور آسانتر مربوط به کشاورزی و تنها بهعنوان تفتریح

محلی با دانش و تکنولووی متدرن نیتز چنتدان آشتنایی

و سرگرمی ،باعث خواهد شد کته بیشتتر افتراد بتهکتار

نداشته و بنابراین توانایی تطبیق یافتن و کار بتا آنهتا را

تولید غذا عالقهمند شوند که موجب دوام کشتاورزی و

ندارند .از طرفی دیگر ،الگتوی مناستبی در جهتت ایتن

درآمد بیشتر خانواده و هزینه کمتر برای خرید غتذا نیتز

تطابق غیر از الگوهای توسعه شهرها و نشأت گرفتته از

خواهتتد بتتود .از طرفتتی دیگتتر استتتفاده از نیتتروی کتتار

شهرسازی مدرن ،پیشروی روستاییان نیست.

حرفهای محلی باعث ایجاد شغل و گتردش سترمایه در

از آنجتتا کتته متتدل شهرستتازی دهقتتانی بتتا الهتتام از

♦
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ساکنین و خصوصتاً کودکتان و جوانتان بتهدلیتل امتور

تکنولووی گذشته در تمامی زمینهها از جمله تولید غتذا

داخل خود جامعه شده که به عنوان یک اصل برای یتک

روستاهای گذشته و با نگاه به دگردیسی در شهرستازی
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جامعه پایدار ضروری استت) .(Edward, 2000در ایتن

مدرن ،سعی در تطبیق این دو دیدگاه با هم نموده استت

راستا و در روستاهای ایران ،صنایع مرتبط با تولیتد غتذا

و با توجه به شرایط محتیط ،بافتت و کالبتد روستتاهای

مانند صنایع فرآوری ،سورتینگ و بستهبندی بهتر استت

ایران ،این مدل از کارآیی الزم بهمنظتور اندیشته متدل-

مانند کارخانههای شالیکوبی در مقیتاس یتک یتا چنتد

گونه مناسبی برای طرحهای توسعه کالبتدی و نیتز غیتر

روستای محدود و در داخل بافت روستا شکل گرفتته از

کالبدی ایتن روستتاها بته جتای اندیشته فعلتی کته در

بهرهگیری شده و

طرح های هادی روستایی مورد استفاده قترار متیگیترد،

محصول به شکل فرآوری شده و نه بهصورت ختام بته

برخوردار استت .مالحظتاتی از جملته شتناخت بافتت

بازار مصرف فرستاده شود .این فرایند موجب جتذب و

پراکنده روستایی به عنتوان ستکونتگاهی پایتدار در ایتن

اقامت نیروی کار محلی در روستا شتده ،احتمتال فاستد

نظریه ،توجته بیشتتر بته عوامتل اقلیمتی و محیطتی در

شدن و از بین رفتن محصتول را پتایین آورده و هزینته

راستای انتخاب مکتان ستکونتگاه انستانی و روستتایی،

فرآوری محصول را کتاهش متیدهتد و ستود و درآمتد

توجه به تمامی سنین و گروهها و پتیش بینتی فضتاهای

بیشتر نصیب تولیدکنندگان غذا که همان ساکنین روستتا

اجتمتتاعی آنتتان در داختتل بافتتت ستتکونتی ،استتتفاده از

میباشند ،خواهد شد.

الگوهای دیگر به منظور طراحی معابر کته توستط منتابع

نیروی کار متخص

و غیر متخص

معتبر دیگری تأیید شدهاند ،میتواند ایتن الگتو را ارتقتا
تولید غذا رفته رفته به یکتی از دغدغته هتای اصتلی

مجموع این اندیشه متیتوانتد دریچتهای بتاز نمایتد تتا

کشورهای جهان تبدیل میشود .روستاهای ایران امتا در

تولید ،دوباره به عنوان کانسپت مفهوم کلی) اصلی بترای

نتیجه یک دگردیسی مدرن ،از یک جامعته خودکفتا بتر

توسعه و تحول روستتاها در نظتر گرفتته شتده و نقتش

پایتته استتتفاده از منتتابع محلتتی و تولیتتدات داخلتتی بتته

تولیدی روستا مورد تأکیتد مجتدد قترار گیترد .در ایتن

جامعهای مصرفگرا بتر پایته محصتوالت وارد شتده از

قالب نه تنها تولید غذا به شرایط پایدار ستوق متییابتد،

خارج روستا تبدیل میشوند .در این دگردیسی ،دانش و

بلکه دیگر تولیدات در روستا نیز امکان رونق و توستعه
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نتیجه

داده و منطبق بتر شترایط روستتاهای ایتران گردانتد .در

خواهند یافتت و نتیجته ،رونتق روستتا و روستانشتینی

 -ستترتیپی پتتور ،محستتن ،)1911 .آستتیبشناستتی معمتتاری

خواهد بود.

روستایی به سوی سکونتگاه مطلوب ،دانشتگاه شتهید بهشتتی،
تهران ،ایران.

پینوشت
 (FAO) .1سازمان غذا و کشاورزی مربوط به سازمان ملل متحد.

سرتاسر پوسته زمین بهمنظور مشاهده و اندازهگیری فرهنگ لغتنامه
آنالین آکسفورد)0219 ،
19. Suburb
20. Mixed-use
21. Zoning
22. Compact
23. Sprawl
24. Bio-Gas

دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،تهران.
 سعیدی ،عباس ،)1919 .محتیط ،فضتا و توستعه :بحلتی درضرورت توسعه یکپارچه روستایی -شتهری ،مستکن و محتیط
روستا ،سال  ،01پاییز  ،19ص

.9-19
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