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چکیده
توسعۀ پایدار یکی از اصلی ترین چالش های بشر در سال های اخیر است. علم پایداری به عنوان نگرشی 
در جهت اصالح رابطۀ تعاملی انسان و طبیعت مطرح شده  است. این رویکرد، سه مؤلفه شامل اجتماع، 
ارائه شده،  مدل های  آخرین  از  یکی  در  است.  کرده  ارائه  شهرها  پایداری  برای  اقتصاد  و  محیط زیست 
محیط زیست به عنوان زیرساختی برای دو عامل دیگر دیده شده  است. به نظر می رسد این الگو را می توان 
در شهرهایی بازیابی کرد که توانسته اند در طول سالیان پایدار باشند. شهر کرمان مصداق مناسبی از الگوی 
پایداری است که در آن شهر )عامل اجتماع و اقتصاد(، براساس زیرساخت های طبیعی )محیط زیست( ایجاد 
شده  است. اصلی ترین زیرساخت های طبیعی کرمان را می توان کویر، آب و کوه برشمرد. مناظر مردمی 
کرمان که حاصل باورها و تعامالت اجتماع و محیط هستند، تحت تأثیر این سه عنصر طبیعی قرار دارند، به 
طوری که حداقل یکی از این سه بر آنها اثرگذار است. این پژوهش در پی بازشناسی زیرساخت های طبیعی 
شهر کرمان و پاسخگویی به »چگونگی ارتباط آن با منظر مردمی شهر« است. در این پژوهش با بررسی 
داده های کیفی نمونۀ موردی –شهر کرمان- و نتیجه گیری از آن، محتوای به دست آمده تحلیل می شود. 
این نوشتار ابتدا به معرفی الگوهای توسعۀ پایدار و زیرساخت های طبیعی می پردازد، سپس با تعریف منظر 
طبیعی و منظر مردمی به نقش زیرساختی منظر طبیعی برای منظر مردمی شهر اشاره می کند. در پایان 
با طبقه بندی زیرساخت های طبیعی، یک دسته بندی از مناظر مردمی شهر کرمان براساس ارتباط آن با 

زیرساخت های طبیعی ارائه می شود.
     

واژگان کلیدی : پایداری، زیرساخت طبیعی، منظر طبیعی، منظر مردمی، کرمان. 

مقدمه
به  دست یابی  بشر،  چالش های  اصلی ترین  از  یکی  امروزه 
یکی  به عنوان  شهرها  است.  پایداری  و  بقا  برای  الگوهایی 
به  طبیعت،  در  انسان  »حضور«  از  کالبدی  نمودهای  از 
کند.  تضمین  را  حیاتشان  تداوم  که  دارند  نیاز  راهبردهایی 

محیط  و  انسان  میان  تعاملی  رابطۀ  نوعی  می توان  را  پایداری 
دانست که به موجب آن، هم انسان و هم محیط استمرار یابند 
شهرهای  که  بحران هایی  به  باتوجه  امروزه   .)1395 )همتی، 
با آن مواجه  بقا در شرایط دشوار طبیعی  مناطق خشک برای 
هستند، »چگونگی ارتباط با بستر طبیعی« اهمیت فراوان  یافته 
 است. یکی از روش های شناخت این ارتباط، تحلیل نمونه های 
موضوع  این  با  ارتباط  در  دستاوردهایی  به  که  است  موردی 
بپردازد. شهر کرمان که در منطقه ای کم آب و خشک در حاشیۀ 

*. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی گردشگری منظر بومی کرمان است که در سال 
1396 در پژوهشکدۀ نظر و به سرپرستی دکتر سید امیر منصوری صورت پذیرفته است.
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کویر واقع شده، نمونه ای موردی از پایداری یک زیست بشری 
است. این شهر علی رغم اقلیم سخت، از کهن ترین شهرهای 
ایران است که در طول دوره های تاریخی پایدار مانده و امروز 
نیز به حیات پویای خود ادامه می دهد. بقای این شهر بیانگر 
الگویی صحیح  به  تاریخ  طول  در  آن  ساکنین  که  است  آن 
پژوهش  این  یافته اند.  دست  طبیعت  با  پایدار  تعامل  برای 
ارتباطی  و  این سؤال است که »چه نسبت  به  پاسخ  در پی 
میان شهر کرمان و بستر طبیعی آن وجود دارد که در نهایت 
منجر به پایداری این شهر در چنین طبیعتی شده است؟«.

به همین منظور این جستار ابتدا به بیان مفاهیم پایداری و 
زیرساخت های طبیعی می پردازد و پس از آن با معرفی شهر 
کرمان به عنوان یک نمونۀ پایدار، به ارائۀ توضیحات تحلیلی 
و مثال هایی می پردازد که نحوة ارتباط این شهر با زیرساخت 

طبیعی اش را بیان کند.
 

پایداری و طبیعت 
یکی از موضوعات مورد توجه در منظر معاصر، مفهوم پایداری 
است. پایداری و بقای مناظر مردمی که اندوخته های مادی و 
معنایی جوامع هستند، از نخستین اولویت های ساکنین است. 
تاکنون پژوهشگران متعددی به مبحث پایداری و شیوه های 
این  بر  دستیابی به آن پرداخته اند، ولی عموم صاحب نظران 
باورند که برای دست یافتن به توسعه ای پایدار، سه مؤلفۀ اساسی 
جامعه، اقتصاد و محیط زیست باید در ارتباط با یکدیگر عمل 
اندیشمندان  با این حال یکی از موضوعات مورد بحث  کنند. 
نسبت این مؤلفه ها با یکدیگر بوده  است. پیش تر در مدل هایی 
که برای ارتباط این مؤلفه ها ارائه می شد، این عوامل به صورت 
جداگانه و هم وزن دیده می شدند )تصویر1الف(. اما با گذر زمان 
و مطرح شدن موضوعات زیست محیطی، نگرش های نوینی در 
توضیح نسبت آنها به وجود آمده اند. یکی از آنها مدلی است 
که محیط زیست یا طبیعت را به عنوان زیرساختی برای دو 
 Wu,( عامل دیگر، در رسیدن به توسعه ای پایدار بیان می دارد
2013(، )تصویر1 ب(. فهم طبیعت به عنوان بستر دربرگیرندة 
تعامل انسان با جامعه، تأثیر شگرفی بر ادارک ما از پایداری 

سیستم های زیستی مانند شهرها دارد.  

طبیعت به عنوان زیرساخت 
تفکر اکولوژی منظر می تواند به طور بالقوه نقش های مهمی در 
برنامه ریزی و طراحی »زیرساخت های شهری« ایفا کند. معماری 
منظر می تواند به عنوان یک نیروی محرکه برای کاربرد عملی 
اصول اکولوژیکی در موضوعات شهری عمل کند )خان سفید، 
سیستم های  از  مجموعه ای  عناصر  به  زیرساخت،   .)1395
فعالیت های  شکل دهندة  که  می شود  گفته  هم  به  مرتبط 

جوامع هستند و خدماتی ضروری برای پایداری و توسعۀ یک 
اجتماع ارائه می کنند )Da Silva & Wheeer,2017(. برخی 
داشته اند.  تأکید  زیرساخت ها  انسان ساخت بودن  بر  تعاریف 
از  شبکه ای  را  زیرساخت  همکاران«  و  »آل هاشمی  چنانکه 
سیستم ها و جریان های مستقل انسان ساخت می دانند که در 
تولید و توزیع جریان مداوم کاالها و خدمات عمل می کنند 
و بدون آنها جوامع معاصر، به  ویژه جوامع شهری، نمی توانند 
ادامۀ حیات دهند )آل هاشمی، منصوری و براتی،  1395(. اما 
در تعاریفی که در انتهای دهۀ 80 میالدی ارائه شد، به دلیل 
خدمات و فواید محیط زیست به جوامع انسانی، اکوسیستم نیز 
Da Silva & Wheel�(  به عنوان یک زیرساخت شناخته شد

er, 2017(. بنابراین توفیق یک شهر در فراهم کردن اسباب 
امنیت  و  رفاه  و سالمت،  اقتصادي-اجتماعي  توسعۀ  و  رشد 
شهروندان به عواملي همچون موقعیت ومحل قرارگیری آن، 
به مناطق همجوار و منابع طبیعي موجود و به عبارت دیگر 
 .)1390 )مثنوی،  دارد  زیادي  بستگي  آن  محیط زیست  به 
»سجلولی«  توسط  نخستین بار  طبیعی«  »زیرساخت  عبارت 
برای تأکید بر اهمیت تاالب ها در مدیریت منابع آبی در سال 
1996 به کار برده شد )Sajaloli, 1996( و پس از آن به طور 
گسترده توسط صاحب نظران به کار گرفته شد. شهر به عنوان 
که  است  نظامی  و  داراي سیستم  اجتماعي، خود  سکونتگاه 
رشد، توسعه، تغییرات شکلي و ساختاري را در خود پذیرفته 
با یکدیگر  این دو سیستم  انطباق  و آن را مدیریت می کند. 
براي پایداري شهر امري اجتناب ناپذیر بوده و در این رابطه، 
به  بیشتري  نیاز  اول  مرحلۀ  در  که  است  شهر  سیستم  این 
دارد و الزم  یا محیط زیست خود  با سیستم طبیعي  انطباق 
است خود را با زیرساخت های طبیعی سازگار سازد )مثنوی، 
1390(. همچنین »مجتهدی« معتقد است درک و نقش دهی 
پایداری  صفت  واجد  را  آن  شهر،  طبیعی  زیرساخت های  به 
می کند، اگرچه ظهور این امر مستلزم آن است که رویکردی 
کل نگر در برخورد با شهر وجود داشته باشد؛ چنانکه شهر و 
طبیعت را به صورت توأمان نگریسته و به  عنوان یک سیستم 

تلقی کند )مجتهدی، 1389(.  

توسعۀ شهر کرمان در جهت زیرساخت طبیعی
کویر  کوه،  طبیعی  عنصر  سه  تجمیع  محصول  کرمان  شهر 
کوه های  جوار  در  و  کویر  حاشیۀ  در  کرمان  است.  آب  و 
کوه   پای  در  شهر  عرصۀ  است.  گرفته  قرار  پراکنده  و  بلند 
تشکیل  را  آبریز شهر  که حوزة  ایجاد شده  »صاحب الزمان« 
شهر،  نخستیِن  توسعۀ  جهت   .)1386 )منصوری،  می دهد 
شرقی-غربی بوده و از کوه آغاز می شود و در راستای جریان 
آبی که از این ارتفاعات سرازیر می شده امتداد می یابد و در 
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تصویر 1. دو الگوی ارائه شده برای ارتباط مؤلفه های توسعۀ پایدار، در الگوی الف )پیشین( سهم هر سه مؤلفه یکسان دیده شده است و در الگوی ب )جدید( محیط زیست 
   Wu, 2013 : دربردارندۀ جامعه و اقتصاد است. مأخذ

شامل  شهر،  اصلی  ساختار  می رسد.  پایان  به  کویر  حاشیۀ 
و  میدان گاه ها  بازار،  راستۀ  مانند  اصلی  کاربری های  تمام 
قرار  طبیعی  محور  این  بر  اقتصاد(  و  اجتماع  )عامل  سراها 
جریان  کم آب شدن  از  پس  سالیان،  گذر  در  هرچند  دارند. 
آبی، شاهد شکل گیری رشته قنات هایی هستیم که در جهتی 
پیشین شهر عبور می کنند،  توسعۀ  از محور  شمالی-جنوبی 
سه  این  براساس  شهر  فضایی  سازمان  بنیان  همچنان  اما 
شهری  توسعۀ  که  است  آن  بیانگر  فوق  مطلب  است.  عنصر 
پذیرفته و ساکنین  بر مبنای زیرساخت های طبیعی صورت 
این منطقه، به تجربۀ الگویی مشابه آنچه امروز به عنوان مدل 
عبارتی  به  بودند.  یافته  دست  می شود،  ارائه  پایدار  توسعۀ 
انطابق نظام شهری با زیرساخت های طبیعی شهر موجب آن 
زیرساخت  براساس  خود  توسعۀ  و  حیات  در  شهر  که  شده 
 طبیعی شکل بگیرد و در طول سالیان پایدار بماند )تصویر2(.  

طبیعت، زیرساختی برای منظر مردمی 
یکی از رایج ترین طبقه بندی های منظر، دسته بندی  براساس 
این  بر  است.  منظر  شکل گیری  فرآیند  در  »انسان«  حضور 
طبیعی«  »منظر  کلی  دستۀ  دو  به  را  منظر  می توان  اساس 
که انسان در پیدایش آن تأثیری نداشته و »منظر فرهنگی« 
بنابراین  ایجاد شده است، تقسیم کرد.  انسان  که تحت تأثیر 
مناظر طبیعی، مناظری هستند که پیش از مداخالت انسان 
وجود داشته اند و گاهی از آن با عنوان  طبیعت آنچه »هست« 
تعبیر می کنند )کوستر، 1394(. »مناظر مردمی« از آنجا که 
تحت تأثیر انسان ایجاد می شود، یکی از زیرشاخه های منظر 

مناظری  مردمی«،  »منظر  اصلی  موضوع  است.  فرهنگی 
است که در اثر تعامالت اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه با 
یکدیگر شکل می گیرد. مناظر مردمی گنجینه ای از کردارها 
و باورهای عمیقی است که در طول تاریخ در حافظۀ جمعی 
مردمان انباشته شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. 
کوه  از  شهر  که  است  آن  بیانگر  شهر  توسعۀ  تاریخی  سیر 
آغاز شده و با گسترش در مسیر آب به حاشیۀ کویر می رسد 
با  طبیعت  تلفیق  که  است  توجه  قابل   .)1386 )منصوری، 
فرایندهای زیسِت انسانی، به  طور بی واسطه در معرض ادراک 
مخاطبین انسانی قرار داشته و به عبارتی جامعۀ انسانی در 
تقارب و تقارن با طبیعت و جریان های آن قرار داشته است 
شناخت  موجب  رویکرد  این   .)1390 براتی،  و  برنجی  )ص 
از  نگهداری  و  حفظ  و  شهر  طبیعی  زیرساخت های  صحیح 
آن -برای بقای شهر- است. چنین نگرش کل نگری به منظر 
آن  عناصر  که  می نگرد  منسجم  سیستم  یک  به عنوان  شهر 
برنامه ریزی  سنتی  روش های  برخالف  و  پیوسته اند  هم  به 
شهر  اکولوژیک  شبکۀ  به  بیشتری  توجه  اقتصادمحورند،  که 
شهری  فضاهای  اکولوژیکی  عملکردهای  بهینه سازی  جهت 
دارد )صادقی بنیس، 1394(. با بررسی ساختار شهری کرمان، 
براساس بستر  می توان استنباط کرد که سازماندهی شهری 
طبیعی ویژه ای است. چنانکه در مدل جیانگو وو1  آورده شده، 
در  پایداری  دیگر  عامل  دو  برای  زیرساختی  محیط زیست 
نظرگرفته  شده  است؛ بنابراین اگر دو عامل اجتماع و اقتصاد 
از منظر مردمی تصور شود، می توان منظر طبیعی کوه، آب 
و کویر را زیرساخت هایی پایدار در شکل گیری مناظر مردمی 
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تصویر2. شهر در جهت شرقی-غربی و در امتداد مسیر آبی که از کوه صاحب الزمان سرچشمه می گیرد توسعه یافته است. این تصویر شماتیک مبین آن است که مهم ترین عملکردهای 
تجاری، مذهبی، خدماتی و اجتماعی شهر کرمان بر امتداد زیرساخت آبی ایجاد شده  است. مأخذ : نگارنده.  

را  مردمی  مناظر  می توان  نتیجه  در  کرد.  تصور  شهر  این 
براساس این سه عنصر طبقه بندی کرد:

1. کوه به عنوان زیرساخت 
کوه صاحب الزمان2 که در پهنۀ شرقی شهر کرمان قرار دارد از 
گذشته به عنوان زیرساختی برای شکل گیری »مناظر آیینی« 
ساکنین کرمان عمل کرده است. قلعۀ دختر و قلعۀ اردشیر 
نشانه هایی از سکونت پیش از اسالم در کرمان هستند که بر 
الگوی  مطابق  چنانکه  گرفته اند.  قرار  این شهر  ارتفاعات  روی 
شهرهای پیش از اسالم، بخش حکومتی و عرصۀ مقدس کرمان 
 .)3 )تصویر  دارد  تسلط  تحتانی  بخش  بر  و  قرارگرفته  ارتفاع  در 
قدیمی ترین آثار برجا مانده در این بخش، نشان از تأسیساتی 
و  مهر  پرستش  آیین های  و  مقدس شهر  عرصۀ  به  که  دارد 
آناهیتا مربوط است )منصوری، 1386(. به جز قلعه های پیش 
از اسالم، مناظر آیینی دیگری چون گورستان اصلی شهر و تخت 
دارند  قرار  صاحب الزمان  کوه  محدودۀ  در  نیز  قلی بیگ«  »درگاه 
)تصویر 4(. مجموعۀ گورستان ها در دورۀ معاصر بنا شده و شامل 
مسجد و کاربری هایی زیارتی است که در فاصلۀ اندکی از عمارت 
درگاه  قلی بیگ قرار دارد. تخت درگاه قلی بیگ که در زاویۀ جنوبی 

کوه قلعه دختر قرار دارد، چارتاقی آجری است که بر روی تعدادی 
مدفن بنا شده است. قرارگیری مناظر آیینی شهر کرمان از دوران 
باستان تا دورۀ معاصر )تأسیسات مهر و آناهیتا، گورستان اصلی شهر 
و عمارت درگاه قلی بیگ(، بیانگر استمرار تعامالت آیینی ساکنین 
شهر با مفهوم قدسی کوه است که منظر مردمی منحصر به فردی را 

پدید آورده است. 
2. آب به عنوان زیرساخت

شهرها در گذشته در دو بخش اصلی مصارف شرب و بهداشتی 
زمان  گذر  با  اما  بودند.  نیازمند  آب  به  کشاورزی  مصارف  و 
حضور آب در زندگی روزمرة مردم از تأمین دو نیاز نام برده 
فراتر رفته و باعث پیدایش نقش منظرین آب در شهر شده و 
آن را به عنصری خاطره انگیز و ماندگار در ذهن مردم تبدیل 
کرده است )شیبانی و فراهانی فرد، 1392(. در حومۀ آب خیز 
پایین دست کوه، در مسیر حرکت جریان آب، ساختار شهر 
بازار که  راستۀ  اسالم- شکل گرفته  است.  از  امروزین -پس 
اصلی ترین قسمت بازار است در راستای این مسیر ایجاد شده 
طول  در  اگرچه  است.  داده  شکل  را  کرمان  شهر  ساختار  و 
بازار کرمان آب بروز عینی چندانی ندارد، اما قرارگیری محور 
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.www.mehrnews.com :تصویر3. قلعۀ اردشیر، عرصه ای مقدس مربوط به پیش از اسالم که بر روی ارتفاعات کوه صاحب الزمان قرار گرفته  است. مأخذ

تصویر4. تخت درگاه قلی بیگ عمارتی در زاویۀ جنوبی کوه قلعه دختر، چارتاقی آجری که بر روی تعدادی مدفن ایجاد شده  است.
www.mehrnews.com :مأخذ

با این  بازار بر مسیر جریان آبی که از کوه سرازیر می شود، 
هدف صورت گرفته است که بتواند کاربری های آبی جاذب 
اجتماع را در کنار هم قرار دهد. منظر بازار با ایجاد محوری 

نیست،  اقتصادی  مبادالت  برای  مکانی  فقط  چندعملکردی 
تکیه های  و  مساجد  )همچون  آیینی  تعامالت  بازار  در  بلکه 
موقت عزاداری( و تعامالت اجتماعی )همچون میدان گاه ها و 
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.www.yjc.ir : تصویر5. حوض وسیعی که در برابر ورودی شرقی مسجد قرار گرفته است، فضایی مشترک میان شهر و مسجد و مکانی برای تعامل شهروندان است. مأخذ

چهارسوق ها( و مکانی برای تحکم سیاسی )به  طور مثال وجود 
ضرابخانۀ اصلی شهر در این مکان( نیز بروز می یابند. به عبارتی 
آب را می توان بستر شکل گیری »منظر شهری« کرمان قلمداد 

کرد.
برای نمونه یکی از کاربری هایی که در راستای زیرساخت آبی 
قرار گرفته ، حمام گنجعلی خان است که در ضلع جنوبی میدان 
قرار دارد. با توجه به تأکیداتی که در اسالم بر استحمام شده  
است، می توان تصور کرد که این حمام یکی از فضاهای پررونق 
از  کاملی  نمود  حمام  سربینۀ  معماری  بوده  است.  بازار  بدنۀ 
طبقات اجتماعی دوران فعالیت آن بوده و بیانگر آن است که 
فضای حمام تنها به عنوان فضایی خدماتی تصور نشده، بلکه از 
آن به عنوان فضایی برای شکل گیری منظری از تعامالت مردمی 
نیز بهره گرفته شده  است )تصویر 5(. همچنین مسجد جامع 
کرمان نیز از بنا هایی است که در امتداد راستۀ بازار قرار دارد، با 
ظهور معنادار آب در حوض وسیع آن در مقابل ورودی شرقی، 
به فضای شهری منحصربه فردی که در آن آب به مفصل تعاملی 
شهر و مسجد تبدیل شده  است3 )تصویر 6(. نمونه های فوق، 
بیانگر انطباق آگاهانۀ زیرساخت های مصنوع شهر بر ساختار 
آبی شهر کرمان است که نشان از تبعیت آن از الگوی پایداری 

جیانگو وو دارد.
3. کویر به عنوان زیرساخت

نمایان می سازد. منطقۀ  را  قلمرو شهری  انتهای  شروع کویر، 

فراوانی  معیشتی  کم آبی، ظرفیت های  موانع  علی رغم  کویری 
نیز برای ساکنین این منطقه فراهم آورده است. وجود باغ های 
کویری چون باغ شازدة ماهان و باغ فتح آباد و واهه هایی چون 
شهداد، سکنج و کهنوج و همچنین مناظر بی آبی چون منظرة 
بکر کویر شهداد، زیرساخت طبیعی و اقتصادی ویژه ای برای 
و  ماهان  شازدة  چون  کویری  باغ های  زده  است.  رقم  کرمان 
ساکنین  مهارت  و  دانش  از  فتح آباد،  نمونه هایی  عمارت  باغ 
درون  مطبوع  خرد اقلیم هایی  به وجودآوردن  در  منطقه  این 
اقلیم نامساعد کویر است که مبین وجه ساختاری طبیعت در 
شکل گیری »مناظر تفرجی« مردمی  است )تصویر 7(. همین 
از  بهره گیری  و  توسعه  برای  تکاپویی  موضوع موجب شده  تا 
منظر کویر ایجاد شود؛ پروژه هایی چون هفت باغ علوی -که 
با هدف ایجاد محور سبز در حد فاصل کرمان و ماهان ایجاد 
شده  بود- یا ایجاد زیرساخت های گردشگری در کویر شهداد در 

قالب سکونت گاه ها و خدمات تفریحی4 )تصاویر 8 و 9(.

جمع بندی
یکی از چالش های پیش روی توسعۀ پایدار، دستیابی به الگوهایی 
طبیعت  و  انسان ساخت  محیط های  میان  پاینده  تعامل  برای 
پیرامون است. آنچه امروزه به عنوان منظر پایدار مطرح می شود، 
بر تعامل سه عامل تأکید دارد : محیط زیست، اجتماع و اقتصاد. 
الگوهای اخیر توسعۀ شهری پایدار، بر این موضوع تأکید دارند 
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 تصویر6. حضور آب در حمام گنجعلی خان تبدیل به ساختاری برای شکل گیری منظری تعاملی در حمام شده  است. عکس: محمدصادق توّکلی.

زیبایی  واقع  در  کویری.  باغ های  از  نمونه ای  ماهان،  شازده  باغ  تصویر7. 
و  آن  بیرون  به  وابسته  باشد،  باغ  درون  به  مربوط  به  آنکه  از  بیش  باغ ها  این 
khaandaniha.ir  : مأخذ  می کند.  ایجاد  کویر  با  رابطه  در  که  است   تضادی  

که بقای یک شهر، منوط به تبعیت وجوه اجتماعی و اقتصادی 
شهرهای  از  نمونه ای  کرمان  است.  طبیعی  زیرساخت های  از 
تاریخی ایران است که توانسته در شرایط محیطی دشوار به 
حیات خود ادامه دهد و در طول تاریخ پایدار بماند. این پژوهش 
نشان داد که پایداری این شهر در طول زمان وابسته به تبعیت 
منظر مردمی از زیرساخت طبیعی آن است. چنانکه اشاره شده، 
در مناظر مردمی که حاصل تعامالت اجتماعی ساکنین این 
شهر است، طبیعت نقش زیرساختی دارد و می توان این گونه 
مناظر را براساس زیرساخت های طبیعی طبقه بندی کرد که 
در آنها حداقل یکی از این سه عنصر به عنوان زیرساخت مؤلف 
عمل می کند. به نظر می رسد در میان انواع مناظر مردمی، کوه 
بستر »منظر  عنوان  به  آب  آیینی«،   بستر »منظر  عنوان  به 
شده   دیده  تفرجی«  »منظر  بستر  عنوان  به  کویر  و  شهری« 
است. بررسی تجربه های گذشته و حال کرمان، مصداقی بر این 
و  انسان ساخت  زیرساخت های  تعامل صحیح  که  است  فرض 
زیرساخت های طبیعی موجب پایداری شهر می شود و شناخت 
دقیق آن می تواند به الگویی برای پایداری توسعه های جدید 

منجر شود.
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