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چکیده اطالعات مقاله         
مشخص و  شتریگذشته ب یهانسبت به سال ییروستا یهاارزش ندهیآ یهاکه در سال ستین یدیردت

ها که موجب آن رامونیپ یشهرها و روستاها تیجمع یو پراکندگ عیکه توز رای. زردیمورد توجه قرار بگ

و  آرامسالم، ارزان،  یها به عنوان مناطقسکونتگاه نیگشته و توجه به ا یبروز مشکالت متعدد

 یهاگردد. اما در ارتباط با ارزش شتریبوده، ب یشهر یهاسکونتگاه شیدایکه منشأ پ یسکونتگاه

ص به خصو ییروستا یکارکرد نواح رییارتباط مشخص گردد، تغ نیدر ا تواندیکه م یموضوع ییروستا

 یهااست. مشخص است اگر چانچه ارزش ییمناطق روستا نیا یهاشهرها و ارزش رامونیدر مناطق پ

مناطق  نیا یهاهمسو با ارزش ینواح نیدر ا یکارکرد راتییو تغ ییشناسا ییموجود در مناطق روستا

ای هتحقیق به بررسی ارزش تواند به عنوان فرصتی برای توسعه در این نواحی به شمار آید.باشد، می

 -یفیتوص یت،ماه نظراز و  روستایی در نواحی روستایی بخش لواسانات پرداخت. تحقیق کاربردی

ی بررسو برای  اهاز بررسی متون اسنادی و مصاحبه با افراد آگی کارکرد تتحوال یبررسیلی بود. تحل

همچنین در بخش . نیز از مصاحبه هدفمند و مشاهده میدانی استفاده شد روستایی هایترین ارزشمهم

 214نقطه روستایی نیز به عنوان جامعه هدف و  9دوم تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و 

محیطی، اقتصادی، اجتماعی تهای زیسنواحی روستایی از ارزشخانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

و تاریخی برخوردار هستند. تغییرات کارکردی در روستاهای نزدیک به نواحی شهری، به دلیل 

پذیری باال و نزدیکی به نواحی شهری بیشتر بوده و به عالوه در روستاهایی که در فاصله دورتری جمعیت

گونی اجتماعی پایین، بافت سنتی و پذیری و دگراند، به دلیل جمعیتاز نقاط شهری قرار داشته

. بنابراین به طور کلی استاجتماعی روستا در طول زمان تغییرات کارکردی کمتری صورت گرفته 

 یهایبه عنوان توانمند روستایی مورد مطالعه بررسی شدند،در مناطق  ی روستایی کههاارزش

که بتواند همسو با  یکارکرد راتییها و تغارزش نیکه در صورت توجه به ا گردندیم یمعرف ییروستا

باشد.  ییزا در مناطق روستاتوسعه درون یمناسب برا یکردیبه عنوان رو تواندیها باشد، مارزش نیا

بخش  ،یاحومه یروستاها ،ییروستا یهاارزش ،یکارکرد راتییکارکرد روستا، تغها: کلید واژه

 .لواسانات
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  مقدمه
 دهش یدر سطح جهان آنمناظر  مناطق روستایی و در یبزرگ ییراتمنجر به تغیع آن، سرشهرنشینی و گسترش   

(Wang et al, 2017: 1; Hersperger & Bürgi, 2009; Gude et al, 2006)  یشافزاو به رغم توجه و بررسی تغییرات و 

وسعه تاساسی در کشورهای درحالچالش  به عنوان یکتغییرات آن در سه دهه گذشته، همچنان به مناطق روستایی توجه 

 ,Partnerships)یرد گیشکل م یزیکیف یکیبه واسطه نزد ییو روستا یشهر ارتباطات یافته بوده است. بیشترو توسعه

لذا  ،(Furdui et al, 2011: 486)د تعامل دارن یشهر هایاغلب روستاها با فضارو با توجه به آن که و از همین (24 :2013

فزایش ارتباط ا بوده و یشترب با این نواحی ارتباط گسترده یلبه شهرها به دل یکنزد یدر نواح ییروستاییرات کارکرد و تغ

 ;McHale et al, 2015)گردد و تعامل میان مناطق شهری و روستایی، منجر به تغییرات بزرگی در این روستاها می

Pickett & Zhou, 2015) بوده و این تغییرات در مناطق  متفاوتمختلف در مناطق . تغییرات کارکردی و ساختاری

ای و پیرامون نواحی شهری به واسطه فاصله اندک با نواحی شهری و گسترش دورافتاده کاهش یافته و لذا نواحی حومه

. این (Tan & Li, 2013: 170- 171; Shan, 2000) شوندیشهر م یکاز  یبه بخش یلتبد و یا یلبه شهرها تبدشهرنشینی 

 ییوستار یهاسکونتگاه در یتجمع یشکارکردها و افزا یشروستا، افزا یکالبد و یزیکیگسترش فتغییرات به صورت 

 ها در مناطق مختلف کشور، متأثر از ساخت و روابطرشد و تحول سکونتگاه یری،گشکل یرتفاس ینبا ا شود.یمشخص م

 یین، تبشناخت ی،باشد که بررسی( میادار -ینهاد یی،فضا -یکالبد ی،اقتصاد ی،فرهنگ -یماعاجت یکی،اکولوژ -یطی)مح

 یاییعه و پودر توس یثرؤتواند گام میم ییروستا یهاسکونتگاه یریپذاز نقش یناش یکارکرد -یتحوالت ساختار یرو تفس

 .(123و  142: 1388 یشان،پر ی وفضل ی)رحمان ها باشدآن

ی خود )به واسطه گسترش شهرنشینی(، همچنان به کارکردای پیرامون شهرها امروزه جدا از تحوالت نواحی حومه

انداز آن متفاوت از نواحی شهری بوده، به عنوان نواحی روستایی شناخته عنوان نواحی روستایی که ساختار و چشم

 اجتماعی، اقتصادی،)چندگانه  هایفعالیت و وریبهره فضا، مکان، مردم،: شامل شوند. این واحدهای جغرافیاییمی

بسیاری از نیازهای  تأمین کنندهکه به واسطه  (Andrew et al, 2007: 56)هستند  (کشاورزی، دامپروری محیطی،زیست

لعه ای روستایی، از ابعاد مختلف اقتصادی، کالبدی و فضایی قابل بررسی و مطزیستی، سکونتی و اقتصادی ساکنان جامعه

ها به ارزش ینا که هستند یانهفته یهاارزش یخود، دارا یتبه واسطه ماه این نواحی همچنین .(Keith, 2007) هستند

ها (. ارزش163: 1334)کوششگران و همکاران، هستند یتاهم یجامعه دارند، دارا یتو ماه یتهو یانکه در ب ینقش یلدل

رد آثار همواره مو یلو تحل عیتسنجش وض یمناسب برا یمستقل، بلکه به مثابه ابزار یاغلب خود نه به عنوان موضوع

محیطی، زیست حوزه 3روستا در  یکارزشمند بودن  یهاها و مالکیتقابل (.072: 1334)سامه،  اندبوده یتتوجه و اهم

ابت و ث یهاها به عنوان ارزشارزش یناگر چانچه ا یبترتینهستند. بد یبندقابل طبقهفرهنگی  -اقتصادی و اجتماعی

 یتتوانند به عنوان امکان و فرصیشوند م یو بازشناس ییشناساشود، که امروزه کمتر به آن توجه می این نواحیدر  یدارپا

دار یاثابت و پ یهاارزش ینهم یدر راستا ییروستا یزیربه شمار روند پس لذا مطلوب است برنامهاین نواحی توسعه  یبرا

 باشد. ییروستا ینواحدر 

به شدت دچار  یراند که در چند دهه اخیاز جمله مناطق یشهر یهابه حوزه یکدر مناطق نزد یژهبو یکوهستان ینواح

 ییتاروس یهاند. ناحمناطق ینالبرز از جمله ا یجنوب یهادامنه یو کوهستان ییروستا یاند. نواحشده یکارکرد ییراتتغ

ها که حاصل پرآب و چشمه یقرار دارد. وجود رودها یمنطقه کوهستان یکدر  یعیطب یتمورد مطالعه به لحاظ موقع
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 ریاحی نصیری زارع و/تحلیل رابطه تغییرات کارکردی و غیره

 

 ینساخته و همچن یاههوا را م بکر و خوش آب و یطیباشد محیالبرز م یهارشته کوه هاییخچالها و ذوب شدن برف

در  یینمانند گسترش شهرنش یتغییراتگذشت زمان و با بروز  اما با .رودها شده است یندر طول ا یباعث رونق کشاورز

 ییربا تغ یمنطقه کوهستان ینو سالم باعث شده که ا یعیطب یو فضا یحمردم به تفر یازاوقات فراغت و ن یشو افزا تهران

مستثنا نبوده و در گذر زمان  تغییرات یناز ا یزبخش لواسانات ن یمواجه شود. روستاها ییدر ساختار  و کارکرد روستا

 ییروستا یکارکردها ی،در بافت و کالبد و ساختار شهر ییرهمزمان با تغ ووفق داده  یدجد یطرا با شرا، خود ءبقا یبرا

همزمان  یخانوار و توسعه یاتح یوجود آورده است تا موجبات ادامهه را ب یدیکرده و ساختار جد ییرها تغمتناسب با آن

ها در بنا و خانهساخت اروستاه یوستاها باعث گسترش افقر یندوم در ا یهاو خانه یگردشگر روستاها را فراهم کند.

آن  رکنارو د یافتهگرفته و گسترش شکل یبوم یخاص مساکن، متفاوت از الگوی هاگونه یبترتینبدشده و چند طبقه 

 و یامو د یکشاورز یو کاهش اراض یبه سمت مسکون ها عمدتاًیکاربر ییرتغ متحول شده است. یزن یاراضی نظام کاربر

 باعث شده تا نقش ییراتتغ ینا یناست. بنابرا بودهدر روستاها  یحیتفر و یو خدمات یتجار یمساحت کاربر یشافزا

 یهاخانه وسازساخت یجادو ا یبا نقش غالب گردشگر تاهاییبوده است به روس یکه نقش کشاورز یهناح ینا یروستاها

 در ییاروست یهاموضوع که سکونتگاه ینتر شدن اتوجه به روشن بابنابراین  شود. یلتبد یشهروندان تهران یدوم برا

وجود دارند که  ییهاکه در روستاها ارزش یناند و ادر ابعاد مختلف بوده یکارکرد ییراتطول زمان همواره دستخوش تغ

 در پی پاسخ به سؤاالت زیر است: شود، پژوهش حاضریها نمبه آن یتوجه اصالً یااند و امروزه کمتر شناخته شده

 اند؟های وضع موجود در نواحی روستایی مورد مطالعه کدامارزش 

 یی مورد مطالعه وجود دارد؟روستا های روستایی و تغیرات کارکردی در نواحیچه ارتباطی میان ارزش 

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
: 1378وز، بهفر)ه دارد برعهد فیاییاجغر یفضادر  هپدیدو  عنصر هر که ستا نقشیو  ثرا هعمد ربطو فیااجغردر  دکررکا

 (رییا کشو جهانی) رگبز سمقیااز  ندامیتو عرصهها ینا دبعاا ص است کهخا یهارساختا یندآبرو  نتیجه دکررکا هر (.88

 هادکررکا با تغییر سپسو  هاارزش تغییر با نندامیتوو  نیستند ثابت هارساختا ین. اباشد تغییردر  ،عیزرا یحدهاوا اعنوا تا

 ،غالب یهادکررکا ،هاهسکونتگا دیکررکا یهایبند. در ردهشوند نگرگود بیشو  کم دی،قتصاا -جتماعیا یندهاو رو

 ،سکونتی دکررکا، شاملرا  ستاییرو هایهسکونتگاد کررکان محققا برخیدر همین ارتباط . دمیگیر ارقر تأکید ردمو

 :1381ی، سعید)کنند ی میبندطبقه تباطیار -احتگاهیسترا یهادکررکاو  تسهیالتی -خدماتیی، تولید -دیقتصاا

 ملاعواز  متأثر ندامیتو لتحو ینا .ندمیشو نگرگود ن،ماز نجریاو در  دهنبو یستاو ا ثابت دهاکررکااین  (.147-148

 و دهگستر رتبصو ،نیوبیر ملاعو ثرا در هسکونتگا یک دکررکادر  تغییر ستداده ا ننشا تجربه. باشد نیوبیر یا نیدرو

 در ساسیا اتتغییر دیجاا یا قبلی یهادکررفتن کار بین از نمکاا ارگذ تأثیر نجریا ذنفو تناسب به و دبو هداخو سریع

 به ه تنهاـن هانقر لطو در ورزیکشا ،ستاییرو یهاهسکونتگا با طتباار در(. 73 :1383ر، ماآ)شت دا هداخو دجوو هاآن

 فرهنگ و ماندهی جامعهزسا در گیرافر و مؤثر عاملو  ستاییرو دقتصاا هبرند پیش وینیر بلکه ل،شتغاا صلیا منبع عنوان

 ساسیا لتحو ،گذشتهن قر لخال در ستاییرو حیاوـن ساختزبا صلیا مؤلفه د،جوو ینا با .ستا دهبو نیز ستاییرو

. ستا دهبو ستاییرو ندگیزحاشیه  هـب مرکز از ورزیکشا ارگذ شاهد که ستا دهبو یافته توسعه یهارکشو در ورزیکشا

. این واحدهای (Hogart & Paniagua, 2001: 41)ند ادهکر تجربه را ضعو نـیا ستاییرو حیانو نساکنا بیشتر ن کهچنا

ها و جغرافیایی در کنار کارکرد و ساختار متنوع خود که مالک تشخیص تفاوت بین نواحی خود هستند، دارای ارزش
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 شکل هب هاارزش این بازشناخت؛ آن دهنده تشکیل اصلی هایمؤلفه در را توان آنای نیز هستند که میای نهفتههقابلیت

 ها،آن مبنای بر توانمی که دارد اهمیت دلیل این به هاآن بازشناسی و داشته حضور محیط و بافت سراسر در فعال

 .کرد درک مؤثرند، انسان زندگی گیریشکل بر که را محیط آن هایقابلیت

ها در مناطق روستایی ارزش و با ارزش که در روستاها وجود دارند. ارزشهای روستایی در واقع شناسایی منابع کمارزش

 شوند:توانند تقسیم میبه صورت زیر می

شگری ردهای روستایی بوده است. این موضوع در گمحیطی بیشتر در ارتباط با محیط بصری در محیطهای زیستارزش

زمانی که دیدن مناظر جذاب و زیبا رونق پیدا کرد، اهمیت  18های مرتبط به آن به خصوص در قرن و توسعه فعالیت

های فرهنگی شامل ویژگی و خصوصیات فرهنگ محلی در یک منطقه خاص، دارای پتانسیل ارزش پیدا کرد. در مقابل

است. فرهنگ محلی اغلب با منابع طبیعی، اجتماعی و تاریخی توسعه که بیشتر با موقعیت و محتوای خاص تأکید شده 

تواند بیش از مناطق دیگر دارای مزیت رقابتی باشد. از این منظر فرهنگ و همچنین میراث یک فضا ارتباط دارد و می

 نیود، از اش فیتواند تعریم زیارزش آن ن ای یطیمحستیز ،یشناختجامعه ،یاقتصاد توسعه لیبا توجه به پتانس فرهنگی

منطقه  کی یفرهنگ راثیاشکال مختلف فرهنگ و م و توسعه لیبر پتانس دیکأکه هدف آن ت «یفرهنگ ارزش»مفهوم  یرو

 .(Hribar and Lozej, 2013) شودیم فیخاص است تعر

 هایشرط شیاز پ یکی نیز یرو، توسعه فرهنگ نیاز ا است، عوامل تحقق توسعه نیتراز مهم یکاساساً فرهنگ روستایی ی

 نیاست؛ از هم ییروستا یو به خصوص نواح جامعه  توسعه در هر یادیبن یهااز آرمان یکیتحقق توسعه و هم  یادیبن

 یکیبر فرهنگ به عنوان  یخاص دیمتحد، تأک ملل سازمان النصاحب نظران توسعه، از جمله کارگزاران و مسئو شتریرو ب

 یها و امورتیواقعهای اجتماعی (. همچنین ارزش143: 1331ی و همکاران، )نقو عوامل تحقق توسعه دارند نیتراز مهم

 باًیاست که تقر مواردی یاجتماع یهاافراد جامعه هستند. ارزش بیشتر یدهند که مورد خواست و آرزویم لیرا تشک

ارتباط  یماد یایو کمتر با دن ذهن با شتریدارند و ب تیدر جامعه مطلوب یاجتماع یهاهمگان است. ارزش رشیمورد پذ

انسان است. هر امر  عالقهو  توجه است که مورد ییزهایشامل همه چ یاجتماع یهاتوان گفت ارزشیکند. میم دایپ

گرانبها و  زیرا برآورده، هر چ انسان نیازهای یاباشد و به گونه متیقدر و ق یکه دارا یمعنو ای یناپسند ماد ای دهیپسند

 یهاسن از جمله ارزش وسالمت شجاعت،  ،یسودمند چون تجربه، مهارت، ثروت، دانش، قدرت، محبت، احترام، تقو

رفتن  نیو با از ب هستند با ثبات یادیاند تا حد زشده نیچون با فرهنگ جامعه عج یاجتماع یهااست. ارزش یاجتماع

است و  ینسب یامر ی. ارزش اجتماعابندییبه نسل بعد انتقال م یاز نسل یفرهنگ راثیم قیروند و از طرینم نیگروه از ب

به دو  ثیح نیاز ا را یاجتماع یهاتوان ارزشیکند. میفرق م گریبه جامعه د یادارد و از جامعه یبه زمان و مکان بستگ

 یهادر جامعه هاانسان یو اصل یاساس یازهایها براساس نارزش نی: انینخست یاجتماع یهاکرد: ارزش میگونه تقس

 ن،ینخست یهابر ارزش عالوه شرفته،یپ یها: در جامعهنیدوم یاجتماع یها. ارزشابندییو تداوم م ندیآیم دیپد ییابتدا

)نیک  باشدیم انسان یفرع یازهایاز ن یکه ناش ندیآیو ... به وجود م یو علم یهنر یهاچون ارزش یگرید یهاارزش

 یو امکانات مختلف برا ایتوانند مزایها ممتفاوت هستند. آن ییگانه روستاسه یهاارزش جهیدر نت(. 23: 1388خلق، 

را دارند. در چشم انداز  یامروز جهان یهابه حفاظت در رقابت ازیها نارزش نی. همه اآورند به ارمغان ییتوسعه روستا

 ید. از سوشو تیدر نظر گرفته شود و مورد استفاده قرار گرفته و تقو دیبا مختلفهای از ارزش یاریبس ،ییتوسعه روستا

حفظ  طوالنیمدت  یها را براتوان ارزشیخود را از دست بدهند، نم یاجتماع و یاقتصاد یها، عملکردهااگر ارزش گرید
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 ییهاخواهند رفت. تنها ارزش هاه موزهب اند یرویم نیاز ب یفرهنگ دهقان ای دیتول یمیقد یهاها درست مثل روشکرد. آن

)ریاحی و  شود دایپ یشده امروز یجهان یایدر دن دیعملکرد جد ای دیجد مکان تواند دریتوان نجات داد که میرا م

 (.32 -33: 1338کریمی، 

 وجود اند،نشده داده تشخیص که ایلحظه تا هاارزش های روستایی آنچه که مشخص است؛ ایناما در ارتباط با ارزش

 ها،ویژگی ایپدیده هر آنکه نتیجه. شودمی داده تشخیص و تعیین انسان دست به تنها این ارزش و ندارند خارجی

 هایزشار بروز ساززمینه هاقابلیت. شودمی یاد پدیده آن هایقابلیت عنوان به هاآن از که دارند هاییتوانمندی و هاظرفیت

 وندش بازشناسی چنانچه هاقابلیت این. گیردمی شکل هاآن تنوع و تعدد محوریت بر «حفاظت» و بوده اثر یک در ذاتی

 .روندمی شمار به «توسعه» برای فرصتی و امکان عنوان به منتسب، هایارزش قالب در

 های روستاییانواع ارزش.  1 جدول

 هاشاخص های روستاییانواع ارزش ردیف

 محیطیزیستهای ارزش 1
یعی، ارزش آب و هوای طب یژهمناظر ویا ها مکانارزش عناصر، ارزش جنگل ها و گیاهان بومی خاص، 

 محیطی مناسب، هماهنگی مناظر زیستی با طبیعت و اکوسیستم محل

 های اقتصادیارزش 2

 باز آ ینوع خاص  ی،آبز یا یاهاز دام گ یپرورش گونه خاص ،خاص در روستا دستییعصنا یدارزش تول

 از یریگنوع خاص بهرهگذاری، یهسرما یارزش آمادگ ی،گردشگر یتارزش دارا بودن قابل ،خاک و باد

 های کاربری اراضی و کشاورزی سنتیی مناظر زراعی، ارزش شیوهارزش اقتصادیعی، عناصر طب

 فرهنگی -های اجتماعیارزش 3

 یدهای تولسکونت، روش یسنت یالگوها ی،همگن و محل یبه طور خاص، معمار یاستفاده از مصالح بوم

 یقدمت بافت کالبدمسکن و خانه روستایی،  ساخت یژههای ویکتکن یم،با اقل یسازگاری خاص، انرژ

 ارزش یخی در روستا،وقوع اتفاقات مهم تار یخی،تار یوجود بناها های روستایی،خانه

ارزش  ،ارزش عمر روستاو باستانی روستایی،  یی، مناظر تاریخیروستا یهایشهر یتاصالت و هو

 یارزش زادگاه، محل زندگ یژه فرهنگی،آداب و رسوم و ها،یینارزش آ ید،و تول یستخاص ز هاییوهش

مردم  هاییریتارزش وجود مد یخی خاص در روستا،تار یدادارزش وقوع رو ،آوریا مدفن اشخاص نام

ارزش هویت محلی و تنوع فرهنگی، ارزش زندگی سنتی  ،فعال ی )ریش سفید و ...(و محل ینهاد اجتماع

ها و های زندگی، میراث غذایی محلی، ارزش سادگی، ارزش گویشخانوادگی، ارزش خاص مهارت

 های محلی.زبان

یکوموس ایی روستا ی مناطقبرا ییاروپا منشور نامه در مورد یهتوص -(1383؛ و توصیه نامه ارتقاء میراث معماری روستایی اروپا ) 63: 1331 ی،قهرمان ؛1383سامه  منبع: 

 .1330( به نقل از ندیمی و همکاران، 2411یکوموس )ایس پار یشقطعنامه هما -(2443یی اروپایی )روستا یراثم یدبانید یراهنما -(1336)

انجام شده الزم و ضروری است،  ،که در ابتدا با موضوعهاییدر هر تحقیق علمی، مطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهش

ها امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه کامل آن ،چرا که تحلیل

 کند که موضوع تغییرات و تحوالتبررسی تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق مشخص می تحلیل بهتر میسر نیست.

غییرات مهمی ت دیک به کالنشهرها امری بدیهی بوده که نتایج بسیاری از مطالعات بیانگرروستایی به خصوص در مناطق نز

. رضوانی شودتهران مشاهده می یاهای اخیر در برخی از نواحی روستایی ایران از جمله روستاهای حومههاست که در ده

ار ساخت رییتغتایی شمال تهران بر در تحقیق خود با عنوان شهرگریزی و تغییرات کارکردی در نواحی روس ،(1388)

د ی در نواحی روستایی مورد مطالعه تأکیصنعت ی وگردشگری، سکونت دیکارکردهای جد یریگو شکل ییاقتصاد روستا

های (، در ارتباط با نقش کالنشهر تهران در تحوالت کالبدی سکونتگاه1333کند. یا در تحقیق دیگر خاکساری )می

 ییراتتغکند. ساکنین روستایی تأکید می تیجمع بیترک رییو تغ رییگشکل ، بهپاکدشت شهرستانروستایی پیرامون 
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ظام ن ی، تغییر دراراض یکاربرهای تجاری و تفریحی و تغییرافزایش کاربریمسکن، قیمت  ینهدر زم یژهبه و یکالبد

نیز از دیگر این تحوالت  (1386ثابت،  یعی؛ شف1386حاصل،  ینیحس؛ 1330امیدی و همکاران، ) هامحالت و شبکه راه

کند. اما در ارتباط با تحوالت و تغییراتی که در نواحی روستایی پیرامونی رخ داده بوده که بررسی تحقیقات مشخص می

کنند بسیاری از این تحوالت به ( بیان می2418) 2( و پیکت و ژئو2418) 1طور که مک هیل و همکاراناست، همان

( در تبیین 1332هری و تعامالت بین نواحی شهری و روستای و همانطور که شاپورآبادی و همکارانش )واسطه تحوالت ش

 ییتهاومحدکنند؛ متأثر از عواملی همچون عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی در نواحی روستایی استان قم بیان می

( 1333ر، پو حیمیو ر یظاهرمسکن )و  مینز نیو ارزا نساآ طاـتبار؛ تاییـسرودر مناطق  لتغاـشو ا ورزیکشا توسعه

(. 1334اند، است )قادرمرزی، های تکمیلی برای نواحی شهری خود بودهو به دلیل این که این نواحی به عنوان عرصه

ه اند همه به تغییرات منفی و تغییراتی که ببنابراین به طور کلی تحقیقاتی که به موضوع تغییرات کارکردی پرداخته

اند که نتایج کلی آن بیانگر تأثیرات منفی است. اما در این بافت و کارکرد روستایی تغییر نموده تأکید نموده موجب آن

میان باید به پیامدها و نتایج مثبت تغییرات کارکردی در نواحی روستایی نیز اشاره نمود که تحقیق صالحی بابا مری و 

 یاجتماع -یفرهنگ یروند تحول در ساختارها لیتحلآنان به  ( نمونه مشخصی در این موضوع است.2417) 3همکاران

 یکیزیمثبت ف راتییو تغ یو اجتماع یرشد ساختار اقتصادپردازند که آنان به ز میشهر سق در یشهر یرامونپ یروستاها

 رامونیپ یدر نواح ینیمثبت تعامل و گسترش شهرنش راتیهمه از تأثکنند که یی مورد مطالعه اشاره میروستا یدر نواح

جش و سن شهر یرامونپ ییروستا ینواح های خارجی نیز همواره بررسی تغییرات کارکردی و ساختاردر پژوهش بوده است.

؛ یو و (2414)0هلداک در این میان تحقیقات توجه محققان بوده است. همواره مورد ییراتتغ ینا یثر و چگونگؤعوامل م

( که تحقیقات آنان نمونه بارز از بررسی تغییرات کارکرد روستایی به واسطه توسعه 2443) 6(؛ بانسکی2443)8همکاران

 صنعتی و شهرنشینی بوده است. 

نفوذ نواحی شهری  ای نواحی شهری جدا از تغییرات کارکردی و ساختاری که به عنوان حوزهنواحی پیرامون و حومه

ای که همواره جمعیت آن مهاجر بوده و به موجب آن تعداد ترش یافتهاند، این نواحی همچنین به عنوان نواحی گسبوده

با این که نواحی  امروزهشوند. با این تفاسیر شناخته می (Tan & Li, 2013)های آن افزایش زیادی داشته است خانوار

ها در گاه این ارزشیچشوند ولی هاند، شناخته میهای روستایی بودهای به عنوان نواحی روستایی که دارای ارزشحومه

روند، در هیچ کدام از تحقیقات به شمار  این نواحی «توسعه»برای یعنوان امکان و فرصت به توانداین نواحی که می

اند و از همین رو این نواحی در بیشتر تحقیقات، به عنوان نواحی که به واسطه گسترش پدیده شهرنشینی، شناخته نشده

 اند. بدین ترتیب این تحقیق در چارچوبروستایی در آن شکل گرفته، مورد بررسی قرار گرفته -یهای ناموزون شهرکارکرد

ها و تغییرات کارکردی در نواحی مورد بین این ارزش های روستایی در این نواحی و بررسی رابطهبررسی و شناخت ارزش

 مطالعه بوده است.

 

                                                            
1. McHale et al 

2. Pickett & Zhou 

3. Salehi Babamiri et al 

4. Heldak 

5. Yu et al 

6. Banski 
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 مدل مفهومی تحقیق .  1شکل 

 1044محققان، منبع:  

 پژوهش روش
ن آاطالعات  یبوده و گردآور یلیتحل -یفیتوص یت،و از نوع ماه یبه لحاظ هدف در زمره مطالعات کاربرد این تحقیق

 یبراحقیق در ت انجام گرفته است؛یمایشی ( و پایکتابخانه)ی به دو صورت اسناد یقاالت تحقؤبه س ییبه منظور پاسخگو

فید( سبررسی متون اسنادی و مصاحبه با افراد آگاه )شورا، دهیاری و ریشاز تحول کارکرد روستاهای مورد مطالعه  یبررس

در بررسی تحول کارکرد روستاها پس از آن که اطالعات الزم برای شاغلین هر  اطالعات بهره گرفته شد. یآورجمعبرای 

وش بوژوگارنیه برای تعیین کارکرد اصلی روستاها استفاده شد. در بررسی های اقتصادی به دست آمد، از ریک از گروه

برنامه  درکه اطالعات آن  مصاحبه هدفمند و مشاهده میدانی های روستاهای مورد مطالعه نیز ازترین ارزشمهم

MAXQDA ای تحقیق بر های روستایی، پرسشنامهمورد واکاوی قرار گرفت استفاده شد که در ادامه پس از تعیین ارزش

رای آوری گردید. بهای روستایی در نواحی روستایی تهیه و اطالعات آن جمعبررسی رابطه بین تغییرات کارکردی و ارزش

ی استفاده بندبه عنوان مبنای طبقه "فاصله از شهر" از معیاربه منظور توزیع فضایی مناسب انتخاب روستاهای نمونه نیز 

شد. شهرهای مورد نظر در بخش لواسانات، سه شهر لواسان بزرگ، افجه و لواسان بودند که نواحی روستایی در فواصل 

نقطه روستایی براساس تعداد نواحی روستایی بخش و خالی از سکنه  3متفاوت از آن انتخاب گردیند. تعداد این نواحی، 

 ز نواحی روستایی، بود.بودن تعدادی ا

 نواحی روستایی مورد مطالعه در تحقیق. 2جدول 

 جمعیت روستاهای نمونه نواحی روستایی فاصله از شهر ردیف

کیلومتر 3تا  4 1  
 -سینک -هنزک -پشت الریجان -کالن -عالیین -چهارباغ

 نیکنامده
نیکنامده -کالن -هنزک  0620 

کیلومتر 6تا  3 2  
 -کیور -جهانبرگ -رسنان -پورزندوسطی -پورزندسفلی

بوجان -کندعلیا -کندسفلی -کردیان  

 -جهانبرگ -سنانر

 کندعلیا
2322 

کیلومتر 3تا  6 3  
 -انباج -آبادراحت -ناصرآباد -ایرا -جوزک -کوهکسنگ

ساداتمزرعه  

 -انباج -آبادراحت

ساداتمزرعه  
864 

 7846 3 23 جمع

 1338سرشماری عمومی نفوس و مسکن، منبع: 

کوکران  بوده که با استفاده از فرمول ( خانوارN = 3288) ،1338سال اما جامعه آماری تحقیق نیز برحسب سرشماری 

 د. خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شدن 210 (2آن )رابطه  خانوار و فرمول اصالح شده 223( 1)رابطه 
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𝑛. 1رابطه  =
𝑡2.𝑝 𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(

𝑡2.𝑝𝑞

𝑑2 −1)
 =

(1.962 )×(0.8)(0.2)

(0.052)

1+
1

3255
(

(1.962 )×(0.7)(0.3)

(0.052)
−1)

 

𝑁            2رابطه =
𝑛

1+
𝑛

𝑁

 

 
 مورد مطالعه یروستاها ینپرسشنامه در ب یفراوان یعتوز . 3 جدول

 روستا دهستان ردیف
تعداد  خانوار)نفر( جمعیت)نفر(

 درصد تعداد خانوار درصد تعداد جمعیت پرسشنامه

1 
لواسانات 

 بزرگ

0/7 870 رسنان  133 2/7  18 

یکنامدهن 2  3001 1/00  1108 8/02  32 

3/8 063 کالن 3  108 8/8  12 

0 

لواسان 

 کوچک

2/3 724 هنزک  280 8/3  24 

2/3 284 مزرعه سادات 8  143 1/0  3 

3/0 380 راحت آباد 6  110 3/0  3 

یاعلکند  7  1113 3/10  368 8/13  23 

3/2 226 اتباج 8  113 0/0  14 

1/8 623 برگ جهان 3  226 0/8  18 

 210 144 2676 144 3373 جمع

 1044و محاسبات محقق،  1338منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 ، نیز توزیع جغرافیایی نواحی روستایی مورد مطالعه مشخص شده است.2در شکل 

 
 روستاهای مورد مطالعه تحقیق. 2شکل 

 1044منبع: محققان، 
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 معرفی منطقه مورد مطالعه

اع های البرز و در ارتفرشته کوه لواسانات یکی از دو بخش شهرستان شمیرانات )استان تهران( است که در دامنه بخش

است. این  لواسان بزرگو دهستان لواسان کوچک  دوبخش شامل متری از سطح دریا قرار دارد. این  2444تا  1844

 یتجمعروستایی آن دارای جمعیت ساکن بوده است.  نقطه 23روستایی بوده که از این بین تنها  نقطه 33بخش شامل 

بوده  74/2نفر و با متوسط بعد خانوار  3373برابر با  1338کشور در سال  یسرشمار یندو دهستان برحسب آخر ینا

به دلیل شرایط  های این ناحیه در گذشتهبیشتر سکونتگاه اقتصاد .(1338، اری عمومی نفوس و مسکن)سرشم است

 یتاز اهم، به خصوص خدمات یگر اقتصادید یهابخش رشد با ی امروزهاستوار بوده ول یکشاورز یهبر پا اقلیمی مناسب

آلبالو،  ،یگالب یب،س یرنظ یمحصوالت یدو تول یباغدار یکشاورز یهایتانواع فعال است. در بین کاسته شده یکشاورز

ه به بازار تهران و عرض دسترسی و یمحصوالت درخت یمتباال بودن ق یلکند و به دلیجلوه م سایرمهمتر از  یالس و ...گ

ته داشبه گندم و جو اختصاص  در گذشته را که ی خودزراع یاراض یجبه گردشگران، کشاورزان منطقه به تدر یممستق

( موقعیت روستاهای مورد 3شکل )در  .(1338)گزارش بخشداری بخش لواسانات،  یندنمایم یلتبد یوهبه باغات م زهامرو

 مطالعه در بخش لواسانات نشان داده شده است.

 
 مورد مطالعه منطقه یاییجغراف یتموقع. 3شکل 

 1044منبع: محققان، 

 و بحث  هایافته
اطالعات تعیین و  1338و  1388، 1374، 1334زمانی  دوره 0برای بررسی تغییرات کارکردی در روستاهای نمونه 

های زمانی که با بررسی متون اسنادی و مصاحبه به برای هریک از دوره های اقتصادیمتناسب با تعداد شاغلین بخش

 (.0مورد مطالعه مشخص گردید، شکل ) کارکرد غالب در روستاهای بوژوگارنیهدست آمده بود در روش 
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  1374ب( سال                                                       1334الف( سال 

 
 1338د( سال                                                     1388ج( سال 

 مورد مطالعه با استفاده از روش بوژوگارنیهبندی نقش و کارکرد روستاهای طبقه. 0شکل 

 1044های تحقیق، منبع: یافته

های جانبی آن از جمله کارکرد اقتصادی غالب در نواحی روستایی مورد مطالعه مبتنی بر بخش کشاورزی و فعالیت

جهان ه، کندعلیا، برگزراعت و باغداری بوده است. از نظر شدت تغییرات در کارکرد روستاها، روستاهای رسنان، نیکنامد

 اند. های جانبی آن به کارکرد خدماتی تبدیل گشتهو هنزک از کارکرد غالب کشاورزی و فعالیت

 کارکرد غالب در نواحی روستایی مورد مطالعه.  0جدول 

 روستای مورد مطالعه کد
های زمانیدوره  

1330 1330 1381 1391 

 خدماتی زراعت باغداری زراعت رسنان 1

باغداری -خدماتی خدماتی زراعت زراعت نیکنامده 2  

 زراعت باغداری زراعت زراعت کالن 3

 خدماتی باغداری زراعت باغداری هنزک 0

 باغداری باغداری باغداری زراعت مزرعه سادات 8
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 روستای مورد مطالعه کد
های زمانیدوره  

1330 1330 1381 1391 

 باغداری باغداری باغداری باغداری راحت آباد 6

 خدماتی باغداری زراعت زراعت برگ جهان 7

 خدماتی خدماتی باغداری باغداری کند علیا 8

 باغداری باغداری باغداری زراعت اتباج 3

 1044های تحقیق، منبع: یافته

ترین آن استفاده از برنامه ابزارها و فنون متعددی وجود داشته که مهم ،های کیفیبرای تحلیل محتوای متون و یافته

یر پردازی مناسب بوده و قابلیت کدگذاری و تفسهای کیفی و نظریهکیودا است. این برنامه برای تجزیه و تحلیل دادهمکس

های میدانی برای یادداشت ومشاهده، مصاحبه هدفمند در تحقیق حاضر اطالعات  های صوتی دارد.فایل و متون، تصاویر

 (.8کیودا مورد واکاوی قرار گرفت، جدول )های روستایی در روستاهای نمونه در برنامه مکسبررسی ارزش

 در نواحی روستایی مورد مطالعه های روستاییهای ارزشها مفاهیم و مقولهنشانه. 8جدول 

 نشانه مفهوم مقوله

های ارزش

 تاریخی

 اماکن مذهبی
یم، امامزاده ابراه )ع(،یلو طاهر، امامزاده اسماع یبامامزاده ط، (یدرمقبره کدخدا خلیل)حاج ح

 محله شاهان یهتکیب، محمد شع آرامگاه

 اماکن تاریخی

سنتی روستای حمام ، قلعه دختر، الر، غار خمیره بافت تاریخی مساکن روستایی، زندان خانه

 یهاتپهیره، خم ییغار لو، تپه تنگل خانهمحلی و سنتی روستای افجه، حمام ، آبادراحت

 های گوشوارهیرزن، تپهقلعه پ، گوشواره

های ارزش

 اجتماعی

 یگذارمراسم پوشخوانی، یهتعز، برگ جهانروستای سرده  یهتک های مذهبیمراسم

های بازی و سرگرمی

 محلی
 وزیر بازی، الک دولک، ترنا بازی، شاه و زوو، بامبک

مردم  یمیتصفا و صم

 یمحل

، یک دلی و صداقت، فضائل و راستگویی، امنیت و احساس راحتی، محلیمردم مهمان نوازی 

 برخورد صمیمی مردم محلی، خوش اخالقی، اعتماد و مشارکت مردم محلی با یکدیگر

های ارزش

زیست 

 محیطی

 ، مراتع ییالقی، منابع جنگلیدرختان میوهکشت انوع هوای خنک، ومحیط بکر، آب هوای مناسبوآب

 هنزکطبیعی روستای آبشار ، برگ جهانطبیعی روستای آبشار  برگ جهان، روستای رودخانه های طبیعیرودخانه

های ارزش

 اقتصادی

های غذا و خوراکی

 محلی

شکنه ا، والک پلو، کارقلم آش شلهی، سر گنجشک، آش رشته، بلغور جو یدم، پلوم کلآش دوغ، 

 شنبلیله، لواشک محلی، نان محلی

 ریسی، بافت جوراب و دستکشجاجیم بافی، قالی بافی، موج بافی، نخ صنایع دستی محلی

 های فصلی مرغوب، کشت محصوالت جالیزیتولید میوه کشاورزی

 گردشگری
خدمات اقامتی، رستوران و  -های خدماتیهای تفریحی، مکانحضورگردشگران در روستا، مکان

 پذیرایی

 نزدیکی به شهر تهران فاصله

 1044های تحقیق، منبع: یافته

محیطی و شرایط های البرز از ارزش زیستی کوهروستاهای مورد مطالعه به دلیل قرارگیری در نواحی شمالی و دامنه

های فراوان موجب کشت انواع درختان میوه وهوای مناسب و رودخانهاند. محیط بکر، آبوهوایی مناسبی برخوردار بودهآب

که بیشتر اقتصاد این نواحی نیز وابسته به آن بوده است. بافت قدیمی و محصوالت باغی را در این نواحی فراهم آورده 

یب کردند امروزه به طورکلی تخرمساکن روستایی که در سالیان گذشته ساکنین روستاهای مورد مطالعه در آن زندگی می

 ریخی و مذهبیگشته و بافت جدید مسکونی امروزه ساخت بیشتر مساکن روستاهای مورد مطالعه بوده است. اماکن تا
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های تاریخی روستاهای مورد که اغلب در بیرون از بافت داخلی روستاهای مورد مطالعه قرار داشته بخشی دیگر از ارزش

که بافت روستایی تغییر کرده و کارکردهای منتسب با نواحی شهری در مطالعه هستند. در روستاهای مورد مطالعه با این

های محلی، صنایع دستی که برگرفته از دانش صمیمیت مردم محلی، غذا و خوراکی آن شکل گرفته، اما همچنان صفا و

محیطی و تاریخی موجب شده که های زیستهنری مردم روستایی بوده کمابیش حفظ شده است. در نهایت وجود ارزش

اد های دوم، ایجخانه تبدیل شوند و در بیشتر روستاهای مورد مطالعه، ساخت یگردشگربه عنوان روستاهای  روستاهااین 

 های خدماتی ایجاد گردد.مراکز اقامتی و تفریحی و همچنین فعالیت

 
 (MAXQDAهای روستایی در نواحی روستایی مورد مطالعه )ها و مفاهیم ارزشابعاد، مقوله.  8 شکل

 1044های تحقیق، منبع: یافته

 های روستایی در منطقه مورد مطالعهانواع ارزش.  6 جدول

 ردیف
 های روستاییانواع ارزش

محیطیزیست اجتماعی تاریخی  اقتصادی 
 مورد مطالعه یروستاها

 دارد دارد دارد دارد رسنان 1

 دارد دارد دارد دارد نیکنامده 2

 دارد دارد دارد دارد کالن 3

 دارد دارد دارد دارد هنزک 0

 ندارد دارد دارد دارد مزرعه سادات 8

 ندارد دارد دارد دارد راحت آباد 6

 دارد دارد دارد دارد برگ جهان 7

 دارد دارد دارد ندارد کند علیا 8

 ندارد دارد دارد دارد اتباج 3

 1044های تحقیق، منبع: یافته



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش        03
 

 ریاحی نصیری زارع و/تحلیل رابطه تغییرات کارکردی و غیره

 

روستایی و کارکردهای غالب در نواحی روستایی های روستایی مورد مطالعه در نواحی در ادامه با مشخص شدن ارزش

برای گردآوری اطالعات  1(، سؤاالت متناسب با آن تهیه و از روش میدانی پرسشنامه به صورت پرسشگری هدفمند8شکل )

و مردان  یتجنسنمونه آماری،  210دهد که از بین های فردی پاسخ دهندگان نشان میشد. نتایج یافتهگرفته بهره

به نوع پژوهش  با توجهنیز  پاسخ دهندگانو سابقه سکونت  یگروه سن. را داشته است یفراوان یشترینب ییابتداتحصیالت 

سال سابقه سکونت بوده است  34و بیشتر از سال  68 یباال یاطالعات، در گروه سن یو هدفمند بودن روش گردآور

 (.7) جدولدهندگان بوده است، بیشتر پاسخی نیز، فعالیت باغداری هایتفعال یگروه شغل ینهمچن

 مشخصات فردی پاسخ دهندگان. 7 جدول

 درصد فراوانی شغل درصد فراوانی گروه سنی درصد یفراوان جنسیت

 % 10 34 کشاورز % 3/17 37 سال 08کمتر از  % 7/83 132 مرد

 % 7/33 88 باغدار % 0/37 84 سال 68تا  08 % 3/14 22 زن

 % 7/14 23 دامدار % 3/08 37 68بیشتر از  درصد  یفراوان تحصیالت

 % 8/3 21 دارخانه درصد فراوانی سابقه سکونت % 1/13 28 سوادبی

 % 1/12 26 بازنشسته % 8/2 6 سال 14کمتر از  % 7/04 87 ابتدایی

 % 3/0 14 آزاد % 2/18 33 سال 24تا  14 % 8/20 83 راهنمایی

 % 7/3 8 دولتی % 3/03 30 سال 34تا  24 % 8/16 36 دیپلم

 % 1/8 11 سایر و بدون شغل % 1/38 78 سال 34بیشتر از  % 6/0 14 دیپلم و باالتر

 1044های تحقیق، منبع: یافته

های روستایی وضع موجود در دهندگان به متناسب بودن تغییرات کارکردی با ارزشبرای مقایسه میانگین پاسخ

  ها استفاده شد.روستاهای مورد مطالعه از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین

 نتایج توصیفی آزمون فریدمن.  8جدول 

 انحراف معیار میانگین  حجم نمونه بعد

محیطیزیست  210 68/3  021/4  

28/3 210 اقتصادی  064/4  

47/3 210 اجتماعی  384/4  

82/2 210 تاریخی  872/4  

 1044های تحقیق، منبع: یافته

گفت که از  توانیبوده و م 448/4کمتر از   یبودن آزمون در سطح خطا داریمعن یانگرب یدمن،آزمون فر یآمار یجنتا

 موجود در ییروستا یهامورد مطالعه با انواع ارزش وستاهایدر ر یکارکرد ییراتنظر پاسخ دهندگان، متناسب بودن تغ

 تحوالت دهد،ینشان منیز ها رتبه یانگینم یسهبوده است. مقا داریمعن یمورد مطالعه متفاوت و از نظر آمار یروستاها

 یطی، اقتصادی، اجتماعی ومحیستز یهاارزشبا  انطباق بیشتری به ترتیب کارکردی در نواحی روستایی مورد مطالعه

 .(3) داشته است، جدولتاریخی 

 

                                                            
تخاب برفی انهای موردی به صورت گلولهدر تحقیق حاضر برای تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه که به صورت هدفمند انجام گرفت، نمونه. 1

کونت و سابقه س هایی انتخاب گردند که شناختهای موردی با توجه به زمینه مطالعاتی تحقیق سعی برآن بود تا نمونهشدند. در انتخاب نمونه

 بیشتری در روستاهای مورد مطالعه داشته باشند.
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 نتایج آماری آزمون فریدمن.  3جدول 

های توصیفیآماره  رتبه میانگین رتبه ارزش 

محیطیزیست 210 حجم نمونه  63/2  1 

213/103 کای اسکوبر 87/1 اقتصادی   2 

84/1 اجتماعی 3 درجه آزادی  3 

444/4 سطح معناداری 24/1 تاریخی   0 

 1044های تحقیق، منبع: یافته

دهد که در های روستایی موجود در نواحی روستایی مورد مطالعه نیز نشان میبررسی تحوالت کارکردی و ارزش

محیطی که در تمام نواحی روستایی های زیستیا، نیکنامده، رسنان، کالن و هنزک، ارزشکندعل، جهانبرگروستاهای، 

 پذیری باال و وجوددر این روستاها، به دلیل جمعیت مورد مطالعه انطباق بیشتری با تغییرات کارکردی داشته است،

های دوم بیشتر و کارکردهای خدماتی و تجاری بیشتر در این روستاها ارزش اقتصادی از نظر پاسخگویان بیشتر از خانه

 (.14های اجتماعی و تاریخی با تغییرات کارکردی انطباق داشته است، جدول )ارزش

 های روستایی با تغییرات کارکردی در روستاهای مورد مطالعهفراوانی جمعیت و میانگین متناسب بودن ارزش.  14جدول 

 روستا
جمعی

 ت

ارزش 

 روستایی
یانگینم یانگینم ارزش روستایی جمعیت روستا رتبه   

رت

 به

برگ 

 جهان

623 
محیطیزیست  37/3  1 

 کند علیا

1113 
محیطیزیست  83/3  1 

86/3 اقتصادی 03/3 اقتصادی 2   2 

7/6%  
یاجتماع  88/2  3 

11/3%  
80/2 تاریخی  3 

14/2 تاریخی یاجتماع 0   83/2  0 

 یکنامدهن

3001 
محیطیزیست  64/3  1 

 رسنان

870 
محیطیزیست  81/3  1 

17/3 اقتصادی 77/3 اقتصادی 2   2 

7/36%  
یاجتماع  38/2  3 

1/6%  
یاجتماع  37/3  3 

 0  87/2 تاریخی 0  87/2 تاریخی

 کالن

063 
محیطیزیست  82/3  1 

 هنزک

724 
محیطیزیست  34/3  1 

02/3 اقتصادی 28/3 اقتصادی 2   2 

38/0%  
یاجتماع  36/3  3 

7/7%  
10/3 تاریخی  3 

تاریخی    21/2 43/3 اجتماعی 0   0 

 1044های تحقیق، منبع: یافته

و در مقابل در روستاهای، مزرعه سادات، انباج و روستای راحت آباد به دلیل دور بودن از مراکز شهری تغییرات کارکردی 

های ، به دلیل جمعیت پذیری کم، دگرگونیمحیطیزیستهای از ارزشاند و جدا کمتری نسبت به روستاهای دیگر داشته

گرفته و به عبارتی بافت اجتماعی و سنتی روستا پایدارتر بوده و از  اجتماعی و فرهنگی کمتری در این روستاها صورت

محیطی، انطباق بیشتری با تغییرات کارکردی از نظر پاسخگویان نظر پاسخگویان ارزش اجتماعی بعد از ارزش زیست

 داشته است.
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 مورد مطالعه یدر روستاها یکارکرد تغییراتبا  ییهای روستامتناسب بودن ارزش یانگینو م یتجمع یفراوان.  11جدول 

روس

 تا

جمع

 یت

 ارزش

 روستایی
یانگینم  

رت

 به

روس

 تا

جمع

 یت

ارزش 

 روستایی

یانگیم

 ن
 رتبه

مزرعه 

 سادات

284 
محیطیزیست  87/3  1 

 راحت آباد

380 
محیطیزیست  07/3  1 

28/3 اجتماعی یاجتماع 2   18/3  2 

7/2%  
یاقتصاد  83/2  3 

1/0%  
73/2 اقتصادی  3 

41/2 تاریخی 81/2 تاریخی 0    

یانگینم ارزش روستایی جمعیت روستا  رتبه 

 اتباج

226 
محیطیزیست  70/3  1 

11/3 اجتماعی  2 

0/2%  
یاقتصاد  32/2  3 

86/2 تاریخی  0 

 1044های تحقیق، منبع: یافته

 گیرینتیجه
های گذشته بیشتر مشخص و مورد توجه قرار های روستایی نسبت به سالهای آینده ارزشتردیدی نیست که در سال

ها که موجب بروز مشکالت متعددی گشته و بگیرد. زیرا که توزیع و پراکندگی جمعیت شهرها و روستاهای پیرامون آن

ری بوده، های شهآرام و سکونتگاهی که منشأ پیدایش سکونتگاهها به عنوان مناطقی سالم، ارزان، توجه به این سکونتگاه

تواند در این ارتباط مشخص گردد، تغییر کارکرد نواحی های روستایی موضوعی که میبیشتر گردد. اما در ارتباط با ارزش

 هایارزش های این مناطق روستایی است. مشخص است اگر چانچهروستایی به خصوص در مناطق پیرامون شهرها و ارزش

د به توانمیهای این مناطق باشد، موجود در مناطق روستایی شناسایی و تغییرات کارکردی در این نواحی همسو با ارزش

. تحقیق نواحی روستایی بخش لواسانات در شمال تهران را مورد عنوان فرصتی برای توسعه در این نواحی به شمار آید

البرز از ارزش  یهاکوه و دامنه یشمال یدر نواح یریقرارگ لیبه دلطالعه توجه قرار داد. مناطق روستایی مورد م

 دهیو بروز پد یامروزه به واسطه روابط شهر ینواح نیاند. ابرخوردار بوده یمناسب ییوهواآب طیو شرا یطیمحستیز

نابر ب ینواح نیکه امروزه در ا یااند به گونهخود مواجه شده ییکارکرد روستا رد یاگسترده راتییموقت، تغ یزیشهرگر

 یاراض یکاربر رییهای دوم، تغخانه ،یگردشگر دیجد یکارکردها(؛ 1388( و رضوانی )1330تحقیق امیدی و همکاران )

 یهازشبه عنوان ار توانیکه از آن م حضور گردشگران شکل گرفته لیبه دل یاز مشاغل خدمات یاپاره نیو همچن

کرد. اماکن تاریخی و مذهبی که اغلب در بیرون از بافت داخلی روستاهای مورد مطالعه قرار  ادی ینواح نیدر ا یاقتصاد

ای هدر سال که های تاریخی روستاهای مورد مطالعه هستند. در روستاهای مورد مطالعه با اینداشته بخشی دیگر از ارزش

 در آن شکل گرفته، اما همچنان صفا و صمیمیت ب با نواحی شهریصتایی تغییر کرده و کارکردهای منتبافت روس گذشته

های محلی، صنایع دستی که برگرفته از دانش هنری مردم روستایی بوده کمابیش حفظ شده مردم محلی، غذا و خوراکی

 یگردشگر یروستاها به عنوان روستاها نیمحیطی و تاریخی موجب شده که اهای زیستاست. در نهایت وجود ارزش

های دوم، ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی و همچنین ر بیشتر روستاهای مورد مطالعه، ساخت خانهشوند و د لیتبد

مورد مطالعه، نتایج تحقیق برای  ییروستا یموجود در نواح ییروستا یهاهای خدماتی ایجاد گردد. در کنار ارزشفعالیت

 یا نواحب کیکه در فاصله نزد ییروستا ینواح داد که نشانهای روستایی و تغییرات کارکردی بررسی رابطه بین ارزش

و لذا این بخش از نتایج تحقیق با نتایج تحقیق  اندقرار داشته یشهر یاند، در ارتباط گسترده با نواحقرار داشته یشهر
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نزدیک به نواحی شهری  کنند که مناطق( همسو بوده و آنان بیان می2418) و ژو کتی؛ پ(2418)و همکاران  لیمک ه

. اما در ارتباط با نواحی روستایی دور افتاده و مناطقی که فاصله اندرا داشته یو ساختار یتحوالت کارکرد نیشتریب

کنند که این مناطق به دلیل ارتباطات ( در تحقیق خود بیان می2413دورتری از مناطق شهری قرار دارند، تان و لی )

گیرد و اند، این موضوع در نتایج تحقیق نیز مورد تأکید قرار میهکمتر و جمعیت کمتری که دارند تغییرات کمتری داشت

 یاعبافت اجتم یو به عبارت اندداشته یکمتر یو فرهنگ یاجتماع یهایدگرگوننواحی روستایی دورتر از مناطق شهری، 

تایی را های روسش. به طور کلی تحقیق ارزشده است یو کارکرد روستا کمتر دچار دگرگون بوده دارتریروستا پا یو سنت

های روستایی معرفی ها در مناطق روستایی به عنوان توانمندیدر مناطق روستایی مورد مطالعه بررسی نمود. این ارزش

نوان تواند به عها باشد، میها و تغییرات کارکردی که بتواند همسو با این ارزشگردند که در صورت توجه به این ارزشمی

ند تواند اهمیت پیدا کزا در مناطق روستایی باشد. توجه به این موضوع نیز زمانی میسعه درونرویکردی مناسب برای تو

ها که تغییرات در مناطق روستایی به خصوص در مناطق نزدیک به شهر امری بدیهی است و در صورت شناخت این ارزش

واند موجب حفظ بافت وجودی مناطق روستایی تها باشد میدر این مناطق و تغییرات کارکردی که در ارتباط با این ارزش

 گردد.
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