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  استان خراسان جنوبی تحلیلی بر منظر روستاي نایبند رویکردي
  پس از بازسازي

 
  

    
***سید امیرحسین گرکانی، ** فرح حبیب،  * اطمه رحیم بخشف  



  05/08/1395                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  10/11/1396                                                                                                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده  
هایی چون تعددي را تجربه نموده و پدیدهسوانح م خود دلیل موقعیت جغرافیایی خیز و بهعنوان یک کشور در حال توسعه و سانحه ایران به

هاي  مداخله در سکونتگاه شده است.در کشورمان زلزله، سیل، رانش زمین و غیره تاکنون موجب بروز خسارات جانی و مالی فراوان 
هت کاهش خسارات هاي روستایی همواره مطرح بوده است و مسئولین و متولیان مربوطه به ج خیزي سکونتگاه روستایی با توجه به سانحه

  نمایند. جایی روستاهاي در معرض سوانح طبیعی می ههاي بازسازي بعضاً اقدام به جاب احتمالی در پروژه
هاي تأثیرگذار بر کیفیت سکونتگاه و رضایتمندي طراحی روستاي جدید و اسکان مجدد روستاییان، بدون شناسایی و لحاظ نمودن مؤلفه

ها، برهم خوردن انسجام کالبدي روستا و همچنین  تعلق و هویت گذشته، پراکنده شدن قومتن حسرفروستاییان، منجر به از دست
هاي احداثی و یا مهاجرت روستاییان به شهرها و یا هاي اجتماعی و اقتصادي و در مواردي خالی از سکنه ماندن واحد گسیختگی شبکه

  روستاهاي مجاور شده است.
گیري روستاها تأثیر  کند و عوامل بسیاري در شکل هایی خاص، تبعیت میستا در هر منطقه از قانونمندياز آنجا که ساختار فضایی هر رو

هاي روستایی به آزمون فرضیه این تحقیق که بررسی رابطه  سکونتگاه این پژوهش با هدف تبیین تأثیر مؤلفه منظر در بازسازي، گذارند
پردازد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی  ییان از روستاي جدید است، میمیان مؤلفه منظر در بازسازي و استقبال روستا

مورد از  126در نهایت تعداد شدند که انتخاب  ،نمونه 135گیري تصادفی ساده و رابطه کوکران تعداد است و با استفاده از روش نمونه
 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. و تحلیل همبستگی مورد  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم آن

ماعی پرداخته و نتایج این تهاي منظر روستاي نایبند در سه بعد منظر زیستی، منظر کالبدي معنا و منظر اجاین پژوهش به بررسی الیه
مندي یتهاي روستایی جدید بر میزان رضا منظر در ارتقاي کیفیت فضایی سکونتگاه ست که لحاظ نمودن مؤلفها پژوهش حاکی از آن

یابی روستاي جدید نایبند از مهمترین دالیل عدم  که در نظر نگرفتن مؤلفه منظر در طراحی و مکان طوري هروستاییان، تأثیرگذار است، ب
  باشد. استقبال روستاییان از سکونتگاه جدید می

 

 جاییروستاي نایبند، بازسازي، سکونتگاه جدید، منظر، جابه: واژگان کلیدي

     .دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ،تحقیقاتو واحد علوم شکده عمران، معماري و هنر، ندا ي معماري،ادکتردانشجوي  *
 .تهران دانشگاه آزاد اسالمی، ،تحقیقاتو واحد علوم  ،هنرمعماري و  عمران، دانشکدهگروه معماري، استاد ** 

mesbah_95@yahoo.com   
 .پردیس انشگاه آزاد اسالمی،د ،، واحد پردیساستادیار گروه معماري ***

روستایی در ایران (در راستاي  هايجایی سکونتگاهرویکردي تحلیلی بر جابه"تحت عنوان  ي نگارنده اولارساله دکتر از این مقاله برگرفته
  .باشددر رشته معماري به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم می"تدوین دستورالعمل اجرایی)
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  مقدمه   
هـــاي روســـتایی از ارکـــان مهـــم فضـــاهاي بافـــت

شـوند کـه در حـدود    سکونتگاهی در ایران محسوب می
 انـد و یک سوم از جمعیت کشور را در خود جـاي داده 

عنـوان الگوهـایی از زنـدگی اجتمـاعی در بسـتر بکـر        به
طبیعت قابل مطالعه هسـتند. مداخلـه در بافـت کالبـدي     

اي، اغلب بـا نگـرش   هاي توسعه روستاها در قالب طرح
هـاي شـطرنجی   صرفاً کالبدي همراه بوده اسـت. شـبکه  

ها بـا مصـالح جدیـد و امـروزي و     همراه ساخت خانه به
ــد    ــتاییان در فراین ــومی روس ــش ب ــرفتن از دان ــره نگ به

مگونی بـه روسـتاها داده   روستاها چهره نـاه  گیري شکل
. این در حالی است که شکل و الگـوي روسـتا در    است

کنـد و  هایی خـاص، تبعیـت مـی   هر منطقه از قانونمندي
عوامل بسـیاري اعـم از محیطـی، اجتمـاعی، اقتصـادي،      

در تبیــین  وارفرهنگــی و سیاســی در چــارچوبی نظــام
 ساختار و سازمان فضایی روستاها تأثیرگذار هستند. 

ــا ت ــه ب ــه آمــار روســتاهاي جاب ــزان  وجــه ب جاشــده و می
واحدهاي احداثی خـالی از سـکنه در ایـران، راهکارهـاي     
متداول در طراحـی معمـاري و مکانیـابی روسـتاي جدیـد      

صـرف  وجـود  واجد کارایی الزم نبـوده و در مـواردي، بـا    
هاي کالن اجتماعی و اقتصادي موجب عدم اسـتقبال  هزینه

  نتگاه جدید شده است.و رضایت روستاییان از سکو
هاي تأثیرگذار بر رضایتمندي روسـتاییان  یکی از مؤلفه

هـاي   و بازسـازي سـکونتگاه   1جـایی  هاي جابـه در پروژه
منظـر در طراحـی و مکانیـابی روسـتاي      روستایی مؤلفه

جدید است که در بسیاري از موارد مـورد غفلـت قـرار    
 هاي زمین شناختی مقـدم بـر   گرفته است و سایر کیفیت

اند وهمین امر موجب نارضـایتی  این موضوع قرار گرفته
و در مواردي خالی از سکنه ماندن روستاي جدید شـده  
است. طبق آمار موجود در بنیاد مسکن انقالب اسـالمی  

جـا   روستا جابـه  870، تعداد 1395تا سال  1358از سال 

روستا در حال حاضر در دسـت   128شده است و تعداد 
ارش دفتـر مطالعـات و تحقیقـات    جایی است (گـز  جابه

منظـور   ). انجام این پـژوهش بـه  1395مسکن روستایی، 
در نظـر داشـتن   "پاسخ به این پرسش اساسی است کـه  

 کیفی منظر در طراحی روستاي جدید در بازسازي مؤلفه
هاي روستایی و میزان استقبال روستاییان از آن  سکونتگاه

    "چه تأثیري دارد؟
ن خراسان نمونه مورد مطالعه ایـن  روستاي نایبند استا

علـت کمبـود فضـاي     به 1385پژوهش است که در سال 
جا شـده اسـت    توسعه و قرارگیري روي خط گسل جابه

و تاکنون، تعداد بسیاري از واحـدهاي احـداث شـده در    
باشـند (گـزارش دفتـر    روستاي جدید خالی از سکنه می

 نظـر  ). بـه 1389مطالعات و تحقیقات مسکن روسـتایی،  
  دالیــل عــدم اســتقبال روســتاییان از  رســد یکــی ازمــی

سکونتگاه جدید در نظر نگرفتن مؤلفه منظر در مکانیابی 
و طراحی این روستا است که تبیین تأثیر این مؤلفـه بـر   

جایی روسـتاي نایبنـد،    میزان استقبال روستاییان در جابه
  .باشد میموضوع مورد مطالعه این پژوهش 

  

 فرضیات پژوهش 
اي  هاي این پژوهش حاصل مطالعـات کتابخانـه   یهفرض

هـاي میـدانی اسـت کـه بـراي آزمـون        ویژه بررسـی  و به
فرضیات از روش پرسشنامه استفاده شـده اسـت. بـراي    
این منظور محقق در اولـین سـفر تحقیقـاتی بـا بررسـی      
مسائل و مشـکالت روسـتاي جدیـد و نظـر سـنجی از      

ــه مهــم ارضــایتی تــرین عوامــل و دالیــل ن روســتاییان ب
  روستاییان پی برد. 

لحاظ نمـودن مؤلفـه منظـر     رسد مینظر  فرضیه اول: به
هاي روستایی جدید،  در ارتقاي کیفیت فضایی سکونتگاه

  تأثیرگذار است.
رسد در نظر نگرفتن مؤلفه منظر نظر می فرضیه دوم: به

یابی روستاي نایبند اسـتان خراسـان    در بازسازي و مکان
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اسـتقبال روسـتاییان از سـکونتگاه     جنوبی از دالیل عدم
  .باشد میجدید 
    تحقیقروش

بخـش اول   .پژوهش حاضـر شـامل دو بخـش اسـت    
اي اساس پژوهش اسنادي و از نوع توصیفی و مقایسـه  بر

اســت و هــدف آن ارائــه فرضــیات پــژوهش و تــدوین 
بخـش دوم ارائـه پـژوهش      .هاي پرسشنامه استپرسش

در آن از تکنیـک   کـه   پیمایشی در بـاب موضـوع اسـت    
پرسشنامه براي آزمودن فرضیات استفاده گردیده اسـت.  
در این پژوهش هفت معیـار: حـس تعلـق بـه روسـتاي      
قدیم، در نظر نداشـتن مالحظـات اقلیمـی در طراحـی،     
ــد،    ــتاي جدی ــد و منظــر در روس ــامطلوب دی ــت ن کیفی
وضعیت معـابر و طـرح تفکیکـی و همچنـین وضـعیت      

عنوان  روستاي جدید به واحدهاي همسایگی در طراحی
دالیل عدم استقبال روستاییان در حوزه کیفیـت طراحـی   
در روستاي جدید مورد بررسی قرار گرفته است کـه در  

تأثیر کیفیت دید و منظر در بازسازي روسـتاي     این مقاله
بررسـی  نایبند و استقبال روسـتاییان از روسـتاي جدیـد    

 2بطه کـوکران شده است. براي رسیدن به این منظور از را
مـورد   126نمونه انتخاب و در نهایت تعـداد   135تعداد 
ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پاسخ  از آن

 3اي لیکـرت  هـا از طیـف پـنج گزینـه    سؤاالت پرسشنامه
آوري شده بـا اسـتفاده   هاي جمع ه استفاده شده است. داد

قـرار  مورد تجزیه و تحلیل  18نسخه  SPSS افزار از نرم
هـاي   هاي پرسشنامه از آزمونبراي تحلیل داده  اند.گرفته
و ضریب همبستگی اسـتفاده شـده اسـت.     4عاملیتحلیل

در این پژوهش براي مشخص نمودن پایـایی پرسشـنامه   
بـا  و اسـتفاده گردیـده اسـت     5از ضریب آلفاي کرونباخ

ـ  0.96میـزان پایـایی برابـر     SPSSافزار  استفاده از نرم ه ب
که نشـانگر پایـایی خـوب پرسشـنامه مـورد       دست آمد

ها بـا  استفاده در تحقیق است. براي تجزیه و تحلیل داده

ها و زیاد بـودن تعـداد   اي بودن مقیاس دادهتوجه به رتبه
عاملی براي کاهش ابعـاد   پارامترهاي مورد نظر از تحلیل

هــاي متجــانس و اســتخراج متغیــر، پیــدا کــردن مؤلفــه
اسـتفاده شـده اسـت. بـراي انجـام       هاي مورد نیاز مؤلفه

هـایی از جملـه    فرض عاملی ملزم به رعایت پیش  تحلیل
و آزمون کرویت  KMO(6برداري( شاخص کفایت نمونه

باشیم. این مقادیر براي هر یـک از فرضـیات   می 7بارتلت
داري صورت جداگانه محاسبه و در نهایت سطح معنـا   به
هـا بـه    فـرض  شها ارائه شده است. بعـد از انجـام پـی    آن

هـا   هـاي اصـلی را در آن  تحلیل عاملی پرداخته تا مؤلفـه 
هـا از  بیابیم و بـراي سـنجش همبسـتگی بـین شـاخص     

اي ضریب همبستگی استفاده شده است. با توجه به رتبه
هاي تحقیق از ضریب همبستگی استفاده شـده  بودن داده

-و تـاو  8براي ایـن طـرح ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن     
هاي این پژوهش حاصل  رفته است. فرضیهکار  هب 9کندال

هاي میدانی اسـت.   ویژه بررسی اي و به مطالعات کتابخانه
محقـق در اولـین سـفر تحقیقـاتی بـا بررسـی مسـائل و        
مشکالت روستاي جدید و نظر سنجی از روستاییان بـه  

ترین عوامل و دالیل نارضایتی روستاییان از کیفیـت   مهم
 1 شـماره  جـدول  طراحی روستاي جدیـد پـی بـرد. در   

  معیارها و زیرمعیارهاي این پژوهش ارائه شده است.
  
  
  

  
  
  
  

  روستایی منظر
ــی واژه   ــردان فارس ــر برگ ــان  Landscapeمنظ در زب

جـاي   ”انگلیسی است و در لغت نامـه دهخـدا بـه معنـا    

  .زیر معیارهاي تعریف شده در پژوهش .1 ج

 زیر معیار معیار

کیفیت طراحی روستاي 
 جدید

 کیفیت طراحی اقلیمی
 کیفیت دید و منظر

 کیفیت طراحی معابر و طرح تفکیکی
 وضعیت واحدهاي همسایگی

10حس تعلق  
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شود و محل نگریسـتن   نگریستن، هر چیزي که دیده می
آمـده اسـت    ”ه دیدگا ،جاي نظر ،گردد، نظرگاه واقع می
و منظر دو وجه  Landscape). در معانی 1388(دهخدا، 

توان برداشت کرد: نخست اشاره به مکانی خـاص   را می
و از سوي دیگر بیانی از یک فرهنگ. با توجه به این دو 

توان این گونه معنا کرد که انسان ها از  مفهوم منظر را می
را درك  چه دیدگاهی به محیطـی خـاص نظـر کـرده، آن    

را از  هـاي فرهنگـی خـود آن    ده و با توجه به ویژگـی کر
صـورت فضـاي انسـان سـاخت در      حالت کامالً بکر بـه 

ــد  وردهآ . (Makhzoumi & Pungetti, 1994: 4)ان
و منظـر مفهـوم جـامعی پیـدا      Landscapeامروزه واژه 

کرده است که برخی از صاحب نظـران همچـون نـوه و    
) از آن 1971( ) و تـرول 2000) تامسون (1990لیبرمن (

ــد و آن اســتفاده کــرده را تعریــف فراگیــري از محــیط  ان
هـاي بـوم شناسـانه، علـوم      طبیعی، شامل تمام شاخصـه 

طبیعــی و خصوصــیات فیزیکــی زمــین و شــرایط آن و 
همچنین محیط انسان ساخت درگیري با مسایل کاربري 

انـد. ایـن    زمین، کشاورزي، شهرنشینی و جامعـه دانسـته  
دهنــده  ت در مفهــوم منظــر، نشــانگســتردگی و جامعیــ

گستردگی مفاهیم دیگر مرتبط با منظر از جمله معمـاري  
را از محـیط طبیعـی    منظر است، چرا که گستره وسیع آن

ــیط  ــا مح ــامی     ت ــین تم ــاخت و همچن ــان س ــاي انس ه
هاي او براي تغییر محیط در طول حیـات بشـري    فعالیت
ایسـه  ). در مق1391تواند به نمایش گذارد (ادیـب،   را می

انـداز یـا نظرگـاه،     معانی گوناگون منظر، از جمله چشـم 
یا » جاي«شود که این معانی با مفهوم مکان،  مشخص می

از دید خـاص فـرد   » نظر کردن«و همچنین مفهوم » گاه«
نظرکننده و به بیان دیگر تأثیر نوع نگاه فرد در چگونگی 

نظـر  نظر او نیز رابطه دارد. البته در زمینه ارتباط مفاهیم م
و مکان نیز دو جنبه مهم قابل توجه است: نخست تلقی 
مکانی خاص از واژه منظر و دوم نوعی بیـان فرهنـگ و   

شود. با توجه بـه ایـن    باور انسانی که از منظر فهمیده می
انسـان هـا   «توان این گونه فهمید :  دو مفهوم، منظر را می

را درك  از چه دیدگاهی به یک محیط خاص توجه و آن
هاي فرهنگـی خـود آن را،    ند، و با توجه به ویژگیکن می

صورت فضاي انسـان سـاخت، در    از حالت کامالً بکر به
هـاي   از سوي دیگر، توجه بـه تـاریخ و جنبـه   ». اند آورده

مؤثر اجتماعی و فرهنگی جهان غرب در قرن نوزدهم و 
دهنده اهمیت تأثیر علوم محیطـی   اوایل قرن بیستم، نشان

هاي اصـلی منظـر شـهري یعنـی      جنبه بر ساختار منظر و
مجموعـه  «و » محـیط انسـان سـاخت   «، »محیط طبیعـی «

اسـت. ایـن تــأثیر کـه منجـر بــه     » هـاي انســانی  فعالیـت 
طـور مشـخص    سازي کیفیت فضـاي زنـدگی و بـه    بهینه

توسعه فضاهاي باز و سبز شده است، ریشـه در پررنـگ   
هاي محیط طبیعـی و نیـاز بـه آن در منظـر و      شدن جنبه

  ).  1393ار آن داشته است (تقوایی، ساخت
مفهوم منظر را اولین بار گوردن کالن اینگونـه مطـرح   

منظر پاسخی است به رفتارهاي انسانی، وضعیت  کرد که
هاي ایمنی و به بیان دیگر منظر را آب و هوایی، شاخص

هاي محـیط   ماهرانه در چارچوب افزایش توانایی مداخله
برداشـت هـر شخصـی از    کـه  کالن معتقد است . داندمی

ثر از حــس بینــایی، حــس مکــان و محتــواي أمنظــر متــ
گیـرد (محمـودي،   محیطی است که فرد در آن قـرار مـی  

منظر کلیتی است که حتی "گوید:  ). راپاپورت می1381
 "مانــدپــس از تــرك محــیط نیــز در خــاطر انســان مــی

ـ   کـه   آنچـه  بـه  ). در واقع1: 1381(تیموري،   صـورت  هب
 فـرد  توسط ، واقعیت از  شده  ارسال  العاتاي از اط دسته

 بالفعـل   صـورت  ) و به ناآگاهانه یا  (آگاهانه شده   گزینش
شـود. منظـر،   گفتـه مـی   )Scape(گردد، منظـر  می  ادراك

و متفـاوت از   باشد میبخش قابل ادرك محیط (عینیت) 
عنوان گیرنده، اطالعات را  (واقعیت) است. بشر به محیط

افت کرده و در مغز خود بـه تجزیـه   از طریق حواس دری
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ها را با معانی ذهنـی خـود    پردازد و آن ها می و تحلیل آن
دهد. در این تجزیه و تحلیل است کـه عوامـل    تطبیق می
روانـی ماننـد شخصـیت فـردي و تجـارب       -اجتماعی 

منجـر بـه   و    کنـد  فردي و جمعی نقش اساسی پیـدا مـی  
ــی   ــت مـ ــی از واقعیـ ــویري ذهنـ ــاد تصـ ــود.  ایجـ شـ

تصـویر    یـک   ). با توجه به اینکه منظـر 1383منصوري،(
ثابت نیست، حضور و حرکت در فضـا الزمـه ادراك آن   

اي توانـد تنهـا از نقطـه    است. بدین معنی که نـاظر نمـی  
صـورت   بایسـت بـه  خاص منظر را رؤیت کند بلکه مـی 

از  د.ایمتوالی تأثیرات منظر را بر روح و روان بررسی نم
هـا   حضور در یک فضـا، ورودي  همان ابتداي حرکت و

هـا،  ها، نشانه جداره ، م منظر هستند. مسیرهاییکی از عال
هـا همـه در کنـار هـم منظـر را بوجـود        ها و دیـد تقاطع

منظور بررسی منظر روسـتا حضـور    آورند. بنابراین به می
نابی اسـت کـه تمـامی حـواس و       ها تجربهدر این بافت

 می کند والی و متنوعی ادراك انسان را درگیر تأثیرات مت
توان از طریق تصـاویر و گـزارش    که این تأثیرات را نمی

روستاهاي ایران بر مبنـاي عناصـري    به تمامی انتقال داد.
هاي طبیعی آب و زمـین در بسـتر زمـان و    چون ویژگی

اند. ارتبـاط منظـر   تحوالتش در ابعاد مختلف شکل یافته
رگانیـک و  صـورت ا  طبیعی و انسان ساخت در روستا به

با دانش بومی منطبق با نیازهـاي روسـتایی رشـد یافتـه     
است. کشور ایران، داراي روستاهاي متنـوعی از اقلـیم و   

بایسـت  معماري است کـه صـیانت از ایـن میـراث مـی     
همواره مورد توجه باشد. معماري بسیاري از روسـتاهاي  

هاي زیادي  هاي اخیر دستخوش دگرگونی کشور در سال
اق ایـن دگرگـونی در منظـر روسـتاها،     شده است. مصد

هـاي عمرانـی و   اجـراي پـروژه   بیشترین تجلـی را دارد. 
هاي هادي و همچنین مداخلـه در روسـتاها    ویژه طرح به

هاي بازسازي در ایجـاد ایـن تغییـرات و     در قالب پروژه
دگرگونی مناظر روستایی سهم اساسی داشته و منجر بـه  

ــاوت در   ــد و متف ــاط پیــدایش الگوهــاي جدی ــد نق کالب
روستایی گردیده  است. این مداخالت سبب شده است 

ــ   ــتاها از وی ــاختار روس ــه س ــی ژک ــی و  گ ــاي محیط ه
انسـانی روسـتاها فاصـله گیـرد.      - خصوصیات اقتصادي

لحـاظ کمـی و چـه     ها، چه به توجهی به فضا در طرحکم
ها را در تضاد با بافت کهـن قـرار داده    لحاظ کیفی، آن به

هـا وطراحـی فضـا، اغلـب     کـاربري  است. مالك تعیـین 
ها و استانداردهاي شهري است و معیارها و سرانه سرانه

هـاي اجتمـاعی،   کاربري فضاهاي پیشـنهادي بـا ویژگـی   
قومی، جغرافیایی، اقتصادي، زمـانی و مکـانی روسـتاها    

). در بسـیاري  1388ارتباط چندانی ندارد (سرتیپی پـور،  
ا تخریب شده و از روستاها مناظر روستایی مخدوش و ی

شناسـانه   هاي زیباییسیماي عمومی روستاها فاقد ارزش
تـوان   هاي منظر روسـتا مـی   تحلیل الیه گردیده است. در

    اشاره نمود:) 1(تصویر شماره به ابعاد ذیل 
  
  
  
  
  

منظر زیستی: بی تردید حضـور پـر رنـگ طبیعـت در     
هاي روستایی اصلی ترین وجه تمایز شـهر از   سکونتگاه

هاي مختلف اقلیمی کشورمان که در پهنه باشد میا روست
ین طبیعت زیبا وجود دارد. بخـش  ا هاي متنوعی ازرنگ

اعظمی از منظـر، محـیط طبیعـی هـر روسـتا اسـت کـه        
هاي متفاوتی را در سـاختار و شـکل هـر روسـتا     ویژگی

پدید آورده و منـاظر مصـنوع روسـتایی را در دل خـود     
 ،ست بوم در هر منطقـه جاي داده است. لذا طبیعت و زی

منظـر  "عنـوان   توان از آن بـه  بعدي از منظر است  که می
نـام بـرد. عوامـل طبیعـی و اقلیمـی، وضـعیت        "زیستی

  توپوگرافی وپوشش گیاهی، منـابع آب، تـابش و دمـا و   
  

  
  .گانمأخذ: نگارند .1 ت
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  هاي اقلیمی روستا در منظر زیستی مشهود است. ویژگی
 ها، آداب و رسوم و شیوه زندگیمنظر اجتماعی: سنت

مردم هر ناحیه، بـه شـکلی خـاص همـان منطقـه بـروز       
نماید و تمایزات فرهنگی ساکنان آن روستا بـا سـایر    می

دلیــل  . بــهدهــد مــیهــاي روســتایی را نشــان  ســکونتگاه
هـاي مختلـف اقلیمـی    هاي مختلفی کـه در پهنـه  فرهنگ

 کشورمان وجود دارد، تنوع بسـیاري در شـیوه زنـدگی،   
ش مردمـان هـر منطقـه    رفتارهاي اجتماعی و حتی پوشـ 

شود کـه بخشـی از منظـر روسـتایی را تشـکیل      دیده می
نـام   "منظـر اجتمـاعی  "  عنوان به توان و از آن می دهد می

بــرد. ســاختار و روابــط اجتمــاعی، مناســبات فرهنگــی، 
  باشند. باورها و اعتقادات بخشی از منظر اجتماعی می

هـاي بـاارزش روسـتایی    منظر کالبدي معنـا: در بافـت  
  هاي کالبد معماري خـاص هـر روسـتا متناسـب     ژگیوی

  با شـرایط اقلیمـی فرهنگـی و بـومی آن منطقـه وجـود       
دارد که منحصر به آن مکـان بـوده و فضـاهاي مختلـف     

چشمان   بخشد و بعدي از منظر را به پنجرهرا معنا می آن
  گشاید. منظري سـاخته دسـت بشـر کـه     اي میهر بیننده

  نیازهـاي مختلـف روسـتایی    طی روزگاران با توجـه بـه   
ــومی شــکل گرفتــه و   و بــا دانــش تجربــی و مصــالح ب

ــی ــا و ب ــال از روســتا را در ذهــن هــر  تصــویري زیب   مث
منظر کالبدي "را  توان آن ده است که میرپدید آو  رهگذر

  نامید. "معنا
  روستاي نایبند

روستاي نایبند در جنـوب بخـش مرکـزي شهرسـتان     
شـمار   قه این بخـش بـه  ترین منط و مرتفع باشد میطبس 

لحاظ موقعیت نسبی روستاي نایبند در حدود  رود. به می
ــلۀ     220 ــا فاص ــبس و ب ــهر ط ــوب ش ــومتري جن  2کیل

کرمـان بـه خراسـان قـرار دارد. روسـتا        هکیلومتري جـاد 
دلیل نزدیکی به کویر و قرارگیري در میانـه و گلوگـاه    به

  است. (ناي) راه کویري، نایبند نامیده شده

 129نفـر،   580یبنـد بـا جمعیـت    کوهستانی ناروستاي 
) در مجاورت واحـدهاي رسـوبی   1374خانوار (در سال

هسـتند.    استقرار یافته است که از نوع آهک و دولومیت
هاي نسبتاً پرشـیب در ایـن    هاي تنگ و دیواره وجود دره

منطقه، مکان و فضاي محدودي را در اختیار روسـتاییان  
که آنـان مسـاکن خـود را بـر      اي گونه قرار داده است. به

و در  نمـوده  ها بنـا   روي دامنه و جداره و یا در باالي تپه
اي نیـز بـه    هـاي رودخانـه   کف دره و یا بـر روي تـراس  

هاي کشـاورزي از نـوع درختکـاري و باغـداري      فعالیت
انـد. یـک چنـین تنگنـایی در      (عمدتاً مرکبات) پرداختـه 

  یر گذاشـته  وضعیت راه دسترسی به این روسـتا نیـز تـأث   
و جاده روسـتا از میـان رود و بسـتر سـیالبی آن عبـور      

سـازي و   بـه ایـن ترتیـب بـراي توسـعه خانـه      .  کنـد  می
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی در وضـع      گسترش فعالیـت 

ــدارد. از      ــود ن ــوبی وج ــافی و مطل ــاي ک ــود فض   موج
طرفی محدودیت فضایی روستاییان را واداشته است کـه  

ـ    چاه   انـدك بـر روي     ا فواصـل هاي فاضـالب خـود را ب
  هــا را  دامنــه حفــر نماینــد و یــا ایــن کــه بعضــاً پســاب 

ها و نهایتـاً بـه سـمت رودخانـه      مستقیماً به داخل کوچه
که این امر باعث ایجـاد آلـودگی شـدید در      هدایت کنند

هـاي   روستا شده است. محدودیت فضا و وجـود شـیب  
تند، عملیات فیزیکی براي احداث مسـکن و تأسیسـات   

ــاز را بســیار دشــوار نمــوده اســت و احــداث  مــ   ورد نی
  تـر از   بـیش  بنا، مستلزم صرف وقـت، تکنیـک و هزینـه    

  حد معمول است. از سـوي دیگـر تـردد افـراد و حمـل      
و نقل محصوالت کشـاورزي نیـز بـا مشـکالت زیـادي      

گیرد. عالوه بر موارد یـاد شـده، فراینـدهاي     صورت می
  ویـژه   اي بـه  نـه ژئومورفولوژیک نظیـر حرکـت مـواد دام   

  هـاي تختــه سـنگی از جملـه مشــکالت     از نـوع ریـزش  
  رود. احتمـال وقـوع سـیالب نیـز      شمار می این منطقه به

از دیگر خطراتی است که جان و مـال اهـالی را تهدیـد    
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ــی ــل  م ــود گس ــد. وج ــه   کن ــن منطق ــدد در ای ــاي متع   ه
  ویژه مجاورت ایـن روسـتا بـا گسـل بـزرگ و فعـال        به
ـ ن رود.  شـمار مـی   سـائل ایـن منطقـه بـه    د، از دیگـر م ایبن

هـاي   مجموعه مسـایل ذکـر شـده، خطـرات و دشـواري     
هــا  زیـادي را بــراي روســتاییان و چگــونگی زیســت آن 

ــه ــتاها را    ب ــن روس ــترش ای ــان گس ــود آورده و امک   وج
بسیار محدود نمـوده اسـت. مطـابق مطالعـات صـورت      
گرفته در طرح احیـاي بافـت بـا ارزش روسـتاي نایبنـد      

جـایی ایـن   اسان جنوبی اتخـاذ سیاسـت جابـه   استان خر
روستا به سمت اراضی پایین دست (شرق جایگاه فعلی) 

ــوك    ــلی دیه ــاده اص ــرق ج ــه در ش ــان  -راور -ک   کرم
جـایی   پروژه جابه 1384. از سال 11پیشنهاد گردیده است

شده اسـت. سـاخت روسـتاي جدیـد      این روستا شروع
  ام توســط پیمانکــار انجــام گرفتــه، و در زمــان انجــ     

خـانوار سـاکن و    40این پژوهش از واحدهاي احـداثی  
  طــرح جدیــد   انــد.رهـا شــده  بقیـه واحــدها نیمــه کــاره 

قطعه  144هکتار به  4روستاي نایبند در مساحتی حدود 
پــالك جهــت احــداث  115و در   تفکیــک شــده اســت

کشـی  واحدهاي مسکونی بـه روسـتاییان بـا قیـد قرعـه     
از طرح تیپ اسکلت  پالك 78واگذار گردیده است. در 

پــالك از  37و در   ايفلــزي بــا اتصــاالت پــیچ و مهــره
هـاي بتنـی بـراي سـاخت واحـدهاي      طرحی بـا کـالف  

  مسکونی استفاده شده است. 
  
  هاي پژوهشیافته

هـــاي حاصـــل از تحلیـــل عـــاملی براســـاس یافتـــه
دار   و مقـدار بارتلـت آن   0.920برابر اسـت بـا    KMOمق

  داري بــیش ازمعنــا کــه در ســطح باشــد مــی 2679.864
 هاي واردقرار دارند و حاکی از مناسب بودن متغیر 0.99
  براي تحلیل هستند. مبنا براي استخراج مؤلفه منظـر شده 

  

  مقدار ویـژه بیشـتر از یـک اسـت کـه همانگونـه کـه        
ــدول ــماره  در ج ــتن    2ش ــین رف ــت از ب ــخص اس   مش

  کیفیت دید و منظـر در روسـتاي جدیـد پـس از عامـل      
ــ  ــق ب ــس تعل ــتن   ح ــر نداش ــدیم و در نظ ــتاي ق ه روس

مالحظات اقلیمی در طراحی روستاي جدیـد بـا مقـدار    
بیشترین مقدار ویژه را بـه خـود اختصـاص     0.463ویژه 

  داده است.
عنـوان متغیـر مسـتقل     مؤلفه منظر در هر دو فرضیه بـه 

و کیفیت فضایی و استقبال روستاییان به ترتیب  باشد می
باشـند. در   اول و دوم مـی  متغیرهاي وابسته در فرضیات

هـاي تحقیـق از   این پژوهش براي تجزیه و تحلیل یافتـه 
  روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.

 طور که از نتیجه ضـریب همبسـتگی در جـدول   همان
شود آید رابطه بین این دو متغیر تأیید میبر می 3شماره 

یعنی بـا   )sig<0.05(داراست اي مستقیم و معناکه رابطه
یابد. شـدت رابطـه   می افزایش یکی، دیگري نیز افزایش

% 99است که در سطح اطمینـان   0.52بین این دو متغیر 
  گردد.تأیید می

میزان همبستگی بـین ایـن    4شماره  با توجه به جدول
 0.35گـردد. شـدت ایـن همبسـتگی      دو متغیر تأیید مـی 

  .)sig<0.05(داري قرار دارد است که در سطح معنا
از پاسخهایی کـه روسـتاییان بـه سـؤاالت پرسشـنامه      

یان منظر مطلوب ی% از روستا65اند مشخص شد که  دهدا
نایبند قدیم، در مقایسه با منظر نامطلوب روستاي جدید 

  دانند.جایی روستاییان می را مانع از جابه
ج این پژوهش حاکی از آن است کـه بـین کیفیـت    ی نتا

ایت جدیــد و طراحــی یــابی ســمؤلفــه منظــر در مکــان
بال روسـتاییان از  قاسـت  هاي احداثی در بازسازي و واحد

بازسازي رابطه مستقیم وجود دارد. در ادامه بـه بررسـی   
  پردازیم.ابعاد کیفی منظر در روستاي نایبند می
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 درصد واریانس تراکمی مقدار ویژه درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه زیر معیار معیار
کیفیت طراحی روستاي 

 جدید
310/9 حس تعلق  585/77  585/77  

423/1 کیفیت طراحی اقلیمی   855/11  440/89  
463/0 کیفیت دید و منظر  902/9  454/91  

049/0 وضعیت معابر و طرح تفکیکی   405/0  152/99  
03/0 وضعیت واحدهاي همسایگی   253/0  806/99  

  .عوامل استخراج شده به تفکیک مقدار ویژه و درصد واریانس .2 ج  

  .دومآزمون همبستگی فرضیه  .4 ج  .رضیه اولآزمون همبستگی ف .3 ج

  .گانمنبع: نگارند. ستی نایبند قدیمدهنده منظر زیعناصر تشکیل .5 ج

40 

 

ین
 زم

فی
گرا

وپو
ت

 

  عنوان پناهی براي قرارگیري روستا هاي کوه به دیواره
 ، ایمنی در برابر خطر سیل وطغیان رودسایت مرتفع روستا نسبت به سطح زمین

 مین دید و منظر مناسبأانطباق با ساختار زمین و ت

 آب

  جویبارها هروستا در نزدیکی منابع آب و سرچشم
  از مسیل مجاور  استقرار روستا با فاصله

 هاي منابع آب ساختار استقرار روستا منطبق بر شکل لبه
 مسیر آب درون بافت و سرزندگی

 متعدد درون بافتهاي  قنات
 موسیقی آب و تلطیف فضاي روستا

هی
گیا

ش 
وش

پ
 

  پیوستگی با پوشش گیاهی
  پراکندگی گیاه در بافت

  عنوان محافظی در برابر نامالیمات اقلیمی قرارگیري روستا در میان پوشش گیاهی (باغات و نخلستان) به
 هاي معیشتی استقرار در نزدیکی باغات جهت فعالیت

دما
 و 

ش
تاب

 

  فاع مناسب ابنیه نسبت به عرض معبر و سرپوشیده کردن آن توسط ساباطارت
  کاهش عرض و تعداد معابر و ایجاد ساباط جهت سایه و کاهش دما

 گیري صحیح نسبت به خورشید جهت

 و 
ش

بار
 باد

  فشردگی بافت دلیل بر وجود سرما و عدم اتالف گرما در زمستان
  هاي سطحی فاده از تابش و جهت دفع آبدلیل است هقرارگیري روستا در جنوب کوه ب
 دلیل باال بودن نسبی رطوبت تخلخل بافت جهت کوران هوا به

  دلیل شدت باد در نقاط مرتفع ترین بستر کوهپایه به استقرار در پایین
  وجود پوشش گیاهی سدي در برابر باد و  عمدتاً عمود بر جهت باد مضر
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  .گانمنبع: نگارند. دهنده منظرکالبدي معنا نایبند قدیماصر تشکیلعن .6 ج

شانه
ن

ري
بص

ص 
شاخ

صر 
عنا

 و 
ها

 

هاي قدیمی بانی قلعه و خانه هاي دیده برج  
 وجود بناهاي ارزشمند در سرتاسر بافت

 کشف و شهود در فضاي معماري با ساختار پیچ در پیچ و باریک وسرپوشیده معابر
 بافت فشرده و احجام عظیم

منظم احجام در معابرگوشه و نا هاي راست تقاطع  

ضا
و ف

ده 
 تو

 کیفیت خط آسمان
 سیماي جداره در روستاي نایبند در عین سادگی، داراي تنوع بوده و جزئیاتی که در بناها وجود

ها جهت حفظ دید از داخل و یا بالکن ها ضمن مشبک نمودن آندارد. مانند:  فرم خاص پنجره  
عنوان سقف بالکن که مختص نایبند بوده نخل بههاي  در بنا و بکارگیري چوب و حصیر و شاخه  

اي را به این روستا داده است.و تشخص ویژه   

عنا
 م

 

  الگوي بافت منطبق بر الگوي معیشتی
 عنصر تاریخی و هویت بخشی

 توالی و تنوع ، ریتم، انسداد، وضوح
 جهت یابی و خوانایی

  ان ـس تعلق به مکان در روستاییشود، ح اهده میـحس تعلق به مکان: همانطور که در تصویر مش
  نسبت به نایبند تا جایی است که با وجود مشکالت مختلف از جمله عدم استحکام بتا و تخریب

  الـاي مسکونی سـاند. تخریب یک بناي جدید نبودهـجایی به روست مکان مجاور، حاضر به جابه 
 ؛1389و زندگی در مجاورت همان بنا سال  1385 

 
  

  .گانمنبع: نگارند. دهنده منظر اجتماعی نایبند قدیمعناصر تشکیل .7 ج
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عی
تما

 اج
بط

روا
 و 

تار
ساخ

هاي قومی و خویشاوندي نسبت   
 وجود روابط و رفتارهاي مشترك فرهنگی

یکجانشینی صورت بههاي قابل کشت و مراتع دام،  معیشت کشاورزي و دامداري، در نزدیکی منابع آب و زمین  
سیما، ساختار و قطعات تفکیکی سطوح، نشانگر همگرایی روستاییان بوده و  لحاظ بههمگون روستا دست و  بافت یک  

نماید. حس وحدت را در روستا تداعی می  
 تنورهاي مشترك روستا و شکل گیري فضا بر حسب نیاز

ستا
 رو

 در
یت

 امن

اي بافت) فشردگی بافت به حالت دفاع با رشد عمودي (ساختار قلعه  
رها و حصار به دور بافت و محدود نمودن ساختار آناحداث دیوا   

بانی در ساختار سیماي بافت هاي دیده پراکندگی برج  استقرار روستا  
دالیل امنیتی و اشراف  لحاظ بهدر ارتفاع و در پناه کوه   

الیه  استقرار روستا در میان پوشش درختان و ساختار مرتفع و الیه  
انع طبیعی (کوه و باغات)استقرار روستا در ارتباط با مو  

 

ات
قاد

 اعت
ا و

وره
 با

 باور به تقدس آب، نخل و کوه در کویر
ها درونگرایی در فضاها در عین برونگرایی ساختار دانه  

گیري بناها رو به قبله مطابق با جهت مناسب تابش جهت  
اي خشک بر بام در محلۀ اجنه نشانه اي از اعتقادات خاص  قراردادن شاخه  

است.    روستاییان  
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  نتیجه
هـاي متنـوعی کـه در سراسـر     روستاهاي ایران با اقلیم

اند، هر یک با دیدها و مناظر بـدیع و  پهنه کشور گسترده
خــاص خــود، شناســنامه هویــت آن روســتا هســتند و  

، دیـدها و منـاظر    ولـوژیکی عوامـل طبیعـی و اک   لحاظ به
اند. انتخاب مکان جدید در فرایند متنوعی را پدید آورده

جایی از مهمترین عوامل تعیین موفقیت یا شکسـت   جابه
عنوان  بازسازي روستاي جدید بوده است. منظر روستا به

ي سازنده کیفیت در روستاها قابل طـرح  ها مؤلفهیکی از 
فــی در طراحــی ي کیهــا مؤلفـه اسـت. در نظــر نداشــتن  

ــه شــبکه   ــدیل ب ــتا را تب ــد، روس ــتاهاي جدی ــاي روس ه
ــهرك  ــطرنجی ش ــی ش ــدي م ــرباهنگ  مانن ــه ض ــد ک کن

ــکانس ــرار     س ــتاها تک ــه روس ــایی در اینگون ــاي فض ه
هاي مشخص و بـدون  ها و چیدمان ازهاند هایی در مکعب

مراتبــی در ســازمان فضــایی ایــن     هرگونــه سلســله 
ن روسـتاها در  . سـیمایی کـه از ایـ   باشد میها  سکونتگاه

هـاي مطلـوبی چـون    گیـرد فاقـد کیفیـت    ذهن شکل می
  یکمرتبگی، تنوع و تباین است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

در این پژوهش هفت معیار: حس تعلـق بـه روسـتاي    
قدیم، در نظر نداشـتن مالحظـات اقلیمـی در طراحـی،     
ــد،    ــتاي جدی ــد و منظــر در روس ــامطلوب دی ــت ن کیفی

ضـعیت  وضعیت معـابر و طـرح تفکیکـی و همچنـین و    

عنوان  واحدهاي همسایگی در طراحی روستاي جدید به
دالیل عدم استقبال روستاییان در حوزه کیفیـت طراحـی   
در روستاي جدید مورد بررسی قرار گرفته است کـه در  
ایــن مقالــه بــه بررســی تــأثیر کیفیــت دیــد و منظــر در  
بازسازي روستاي نایبند و استقبال روستاییان از روستاي 

این مقاله در روسـتاي نایبنـد    شده است.جدید پرداخته 
به بررسی سه بعد منظر زیستی، منظر اجتمـاعی و منظـر   

دهنده منظـر روسـتا،   هاي شکلعنوان الیه کالبدي معنا به
سـت کـه   ا نپرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آ

لحاظ نمـودن مؤلفـه منظـر در ارتقـاي کیفیـت فضـایی       
ثیرگذار است و در نظر هاي روستایی جدید، تأ سکونتگاه

گرفتن مؤلفه منظر بـا اسـتقبال روسـتاییان از سـکونتگاه     
مهمترین دالیل عدم اسـتقبال   جدید ارتباط مستقیم دارد. 

روستاییان از روستاي جدید نایبند از دیدگاه روستاییان، 
حس تعلق به روستاي قدیم، در نظر نداشتن مالحظـات  

ت نـامطلوب  اقلیمی در طراحی روستاي جدیـد و کیفیـ  
دید و منظر در روستاي جدید عنوان شـده اسـت    مؤلفه

  کند.می تأییدکه فرضیه دوم تحقیق را 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گزینـه منتخــب   دهــد مـی نتـایج ایــن پـژوهش نشــان   
روستاییان، در صورت رفع مشکالت روستاي جدید بـا  
وجود تمامی مشکالتش از جمله خطر زلزله و یا موانـع  

  .باشد میقدیم جهت ادامه سکونت  توسعه روستا، نایبند

  .بکارگیري بافت شطرنجی در تهیه طرح تفکیکی .2 ت

 

  کیفیت منظر روستاي نایبند قدیم       کیفیت منظر روستاي نایبند جدید           
  

  .جدیدمقایسه کیفیت منظر روستاي نایبند قدیم و  .3 ت
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هاي روستایی جدید در  ابی و بازسازي سکونتگاهنیمکا
هـاي فضـایی   اي بدون شناخت کیفیتهاي توسعهپروژه

تأثیرگذار از جمله مؤلفه منظر، منجـر بـه عـدم اسـتقبال     
روستاییان و در مواردي ترك سکونتگاه و یـا مهـاجرت   

بـرداري از   رهاز سـوي دیگـر بهـ    روستاییان خواهد شـد. 
ماعی چنین روستاهایی تاجو کالبدي معنا مناظر زیستی، 

هاي جـذب توریسـم و   عنوان یکی از فرصت تواند به می
  گردد. لحاظ  ایجاد رونق اقتصادي در منطقه 

  
  نوشت پی   

1. Relocation  
2. Test Cochrane 

گـذاري   حجم نمونه از فرمول زیر که به نام فرمول کوکران نـام 
  ست آمده است:بدشده 
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 n=  ،حجم نمونه N= آمـاري،     تعداد کل جامعه t2=  مقـدار،  
t    کمتـر باشـد،   05/0داري از  استیودنت، زمانی کـه سـطح معنـا  

d2=       07/0 2تقریب در برآورد پـارامتر جامعـه، کـه برابـر بـا،  
 P=  ،1(احتمال وجود صفت-P= (  صفت. احتمال نبود  

3. Likert Scale  
هاي  شود که تعداد مؤلفه هنگامی از تحلیل عاملی استفاده می .4

پـارامتر). بـراي یـافتن     5(معمـوالً بـیش از   فرضیه زیـاد اسـت   
اسـاس مـاتریس واریـانس کوواریـانس، یـا       هاي اصلی بر لفهمؤ

 Eigen( ماتریس ضرایب همبستگی و با استفاده از مقادیر ویژه

– value در تحلیل کنیم می اقدامهاي اصلی  مؤلفه) به استخراج .
و بارتلـت   KMO   مالك رد یا تأیید فرض بـر دو آمـاره  عاملی 

باشـد   )sig<0.05(که سطح معناداري  متمرکز است در صورتی
اسـاس بـراي    . امـا توان از درست بودن آزمون اطالع یافـت  می

  است. 1بیش از   ههاي اصلی، مقادیر ویژ لفهانتخاب مؤ
5.Cronbach's Alpha  
6. Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 
7. Bartlett's Test of Sphericity   
8. Spearman,s correlation coefficient 
9. Kendall's tau 

فراوان از این   استفاده باوجود  هاي طراحی محیطی . در روش10
و معینی از ایـن معنـا و عناصـر تشـکیل     تعریف مشخص  واژه

آن ارائه نگردیده است. حس تعلق از معیارهاي ارزیـابی    دهنده
هـاي طراحـی    هاي با کیفیت است و در معماري و رشـته  محیط

اندازه، شکل، مقیاس)   هاي کالبدي (فرم، رنگ، محیطی، ویژگی
هـاي   و روابط اجـزاي کالبـدي بـا تـأمین و تأکیـد بـر فعالیـت       

گیــري حــس  ی محــیط، نقــش مهــم و مــؤثر در شــکلاجتمـاع 
این پژوهش هشت سـؤال بـراي      داراست که در پرسشنامه تعلق

  سنجش این معیار در نظر گرفته شده است.
). طرح 1387( معاونت پژوهشی دانشگاه تهران :. برگرفته از11

  گـزارش فـاز صـفر،     نایبنـد، پژوهشی بافت با ارزش روسـتاي  
شهرسـتان   خراسان جنـوبی، المی استان بنیاد مسکن انقالب اس

 .24ص طبس، 

  منابع فهرست  
هاي مـدیریت   معماري منظر و شیوه ،)1391ادیب، مرتضی. ( -

دانش در فرایند طراحی، نشریه علمی و پژوهشی باغ نظر، سال 
، انتشـارات مرکـز تحقیقـات هنـر     55-64، ص22نهم، شـماره  

  معماري و شهرسازي نظر.
جـایی   گـزارش جابـه   ،)1386ب اسـالمی. ( بنیاد مسکن انقال -

 .هاي روستایی در ایران، دفتر مطالعات و تحقیقات سکونتگاه
سـازي بازسـازي    )، مستند1389بنیاد مسکن انقالب اسالمی ( -

 زلزله لرستان، دفتر امور بازسازي.
تطبیق محتوایی دو واژه منظر و  ،)1390تقوایی، سید حسن. ( -

یکـم،   وهشی صفه، سال بیسـت و لندسکیپ، نشریه علمی و پژ
  ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.85-104، ص 54شماره 

 مفهوم منظر شهري، مجله اینترنتی )،1386(.تیموري، محمود -
 .86منظر سال اول شماره چهارم تیر 

دهخدا، علـی اکبـر. لغـت نامـه دهخـدا. قابـل دسترسـی در         -
http://www.loghatnaameh.com  )مـــن بازیـــابی در به

1388(.  
سـنجی   طرح ساماندهی و امکـان  ، )1382صالحی، منوچهر. ( -

، تهـران: بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی،      یبندروستاي نا   توسعه
 مهندسین مشاور زمین ساخت خراسان جنوبی.
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 .38ص 53مفهوم منظر شهري آبادي  ،)1385گلکار، کوروش.( -
طراحـی   هاي سـازنده کیفیـت   مؤلفه، )1385ر، کوروش.(گلکا -

شهري، دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شـهید بهشـتی،   
 .46پژوهشی صفه، شماره  –نشریه علمی 

مفهـوم کیفیـت طراحـی شـهري،    ،)1377ش. (وگلکار، کـور  -
سخنرانی در دوره آموزشی طراحی شهري مـدیران شهرسـازي   

هـــاي مســـکن و شهرســـازي کشـــور، وزارت مســـکن و سـازمان 
شهرسازي.

سیماي شهر، ترجمـه منـوچهر مزینـی،    ، )1355(لینچ، کوین. -
تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

ترجمـه    "بـازنگري در سـیماي شـهر   " ،)1381لینچ، کوین. ( -
 .34کوروش گلکار، نشریه صفه، شماره 

آشنایی بـا طراحـی محـیط و منظـر.    ،)1379ماتالك، جان. ( -
فضـاي  و اهـ پاركسازمانپژوهش وآموزشمعاونتترجمه

تهران.شهرسبزوفضايهاپاركناشرسازمانتهران،شهرسبز
هـاي درون   تـأثیر بزرگـراه    ،)1381محمودي، محمد مهدي. ( -

شهري در تغییـر منظـر شـهري تهـران فصـلنامه هنرهـاي زیبـا   
 .12شماره 

طـرح پژوهشـی    ،)1387معاونت پژوهشی دانشگاه تهـران. (  -
ارش فاز صـفر، بنیـاد مسـکن   گز-یبندبافت با ارزش روستاي نا
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