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چکيده
فرم روستایي بهعنوان الگوي فضایي جامع ،بيحرکت ،موضوعات کالبدي پایدار در روستا تعریف شده است .در این
راستا ،سازههاي اصلي فرم روستایي یعني تيپ ساختمان؛ زیربناها؛ کاربري اراضي؛ تراکم؛ و توزیع مبنایي براي ارزیابي
و یا ساماندهي بافتهاي فرسوده روستایي قرار گرفته ميشود؛ زیرا بافت فرسوده در مناطق روستایي از نظر فرم و
محتوي ،کارایي خود را از دست داده است .این مسأله در کشور مطرح شده ولي بسياري از مدلها چندان با واقعيت
متناسب نبوده لذا مداخله براي ایجاد تعادل ضرورت ميیابد .در این راستا ،یکي از اقدامات بنيادین و اوليه در رابطه
با مناطق فرسوده روستایي ،رتبهبندي این گونه مناطق بر مبناي پنج عنصر کلي مربوط به فرم روستایي است تا بدین
طریق مناطقي که وضعيت نامطلوبتري در خصوص فرم روستایي دارند شناسایي و ساماندهي (نوسازي) به شکل
محسوستري در آنها انجام گيرد؛ اما تاکنون ارزیابي علمي در این زمينه انجام نگرفته است .به تازگي ،روش ارزیابي
توليد وزني تجمعي ( )WASPASبهعنوان یکي از کاربرديترین روشهاي رتبهبندي معرفي شده است؛ از اینرو،
پژوهش حاضر در پي ارزیابي و رتبهبندي بافتهاي فرسوده روستاهاي پيرامون کالنشهر تهران با تأکيد بر سازههاي
 –۱دانشآموخته دکتري جغرافيا و برنامهریزي روستایي دانشگاه تربيت مدرس.
* -۲گروه جغرافيا و برنامهریزي روستایي دانشگاه تربيت مدرس( .نویسنده مسئول).
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 -3گروه جغرافيا و برنامهریزي روستایي دانشگاه تربيت مدرس.
 -4گروه جغرافيا و برنامهریزي روستایي دانشگاه تربيت مدرس.
 -5مقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتري جغرافيا و برنامهریزي روستایي با عنوان «ارائه الگوي ساماندهي بافتهاي فرسودة روستاهاي پيرامون کالنشهرها
(مطالعة موردي :مناطق روستایي استان تهران)» در دانشگاه تربيت مدرس بهراهنمایي دکتر مهدي پورطاهري و به نگارش ليال دیاني است.
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به دو صورت کتابخانهاي و ميداني بوده که با استفاده از پرسشنامه ،نظر  ۲۶۰نفر خانوار روستایي و  ۱5نفر از نهادهاي
محلي در روستاهاي فرسوده پيرامون کالنشهر تهران در هشت شهرستان از استان تهران منتخب و پانزده متخصص
علمي بهمنظور وزندهي به شاخصها دریافت ،توصيف و تحليل شد .نتایج بهدست آمده نشان ميدهد روستاهاي
مشهد فيروزکوه ،یهر ،کبيرآباد ،قوئينک رخشاني ،جعفرآباد باقراُف ،وسطر ،حصار کوچک ،زواره بيد ،حسن آباد باقراُف
در مقایسه با روستاهاي دیگر ،شرایط نامطلوبي را به لحاظ وضعيت موجود فرم روستایي به کمک روش واسپاس
داشتهاند.
کليد واژهها :فرم روستا ،بافتهاي فرسوده روستایي ،روش ارزیابي توليد وزني تجمعي ( ،)WASPASروش آنتروپي
شانون ،تهران.
مقدمه
بسياري از صاحبنظران و محققان فرم روستا را بهعنوان «الگوي فضایي جامع /کامل ،ساکن /بيحرکت ،موضوعات
کالبدي پایدار /دائمي در روستا» تعریف کردهاند ( .)Jabareen, 2006: 39اخيراً فرم پایدار روستایي توسط ویليامز،
برتون ،و جنکز ( )۲۰۰۰تعریف شده است و شامل مفاهيم فشردگيها ،تقویت /افزایش روستایي ،طراحي سنتي یک
مکان /محل ،تراکم ،کاربريهاي مختلط ،تيپ /گونه /شکل ساختمانها ،نامتمرکزسازي /عدم تمرکز (توزیع پراکنده)
است .این سطوح چندگانه تعریف ،بيانگر انعکاس دیدي که پایداري درباره «دید از محل که شما دارید» ۶و بهکار بردن
این اطالعات بهعنوان مبنایي براي سياستها /خطمشيها است ( .)Talen, 2005: 206-207در این خصوص ،یادآور
ميشویم ،یک مدل و الگوي واحد از فرم پایدار روستایي که قابل اجرا در همه مکانها باشد ،وجود ندارد (Scheer,

 .)and Scheer, 2002: 1همچنين ،انواع عناصر فرم روستایي که تا حد زیادي ساختگي هستند ،از یک تعداد محدود
شده نسبتاً نامتمایز که تکرار و ترکيب شدهاند ،صورتبندي شده است ( .)Jabareen, 2006: 39از اینرو ،سازهها یعني
پنج عنصر کلي مربوط به فرم روستایي که مبنایي براي سنجش ،ارزیابي و یا ساماندهي (نوسازي) بافتهاي فرسوده
روستایي قرار گرفته ميشود ،عبارت است از -۱ :تيپ /گونه ساختمان؛  -۲زیربناها؛  -۳کاربري اراضي؛  -4تراکم؛
 -5طرحبندي /توزیع (آرایش /نظم و ترتيب) ( .)Dempsey et al., 2010: 22در این راستا ،فرسودگي یکي از مسائل
مهم مناطق روستایي است که باعث بيسازماني ،عدم تعادل ،عدم تناسب و بيقوارگي آن ميشود (Habibi and

« .)Maghsoudi, 2005: 15منطقه فرسوده» /بافت فرسوده روستایي یعني عرصههایي با ساختمانها که به دليل کلنگي
و قدیمي بودن ،شلوغي و ازدحام ،آرایش (نظم و ترتيب) یا به عبارتي طراحي ناقص و یا منسوخ شده (همچون معابر
پُرپيچ و خم و یا با عرض کمتر از شش متر) ،ناکافي بودن کاربريهاي مورد نياز و ضعف دسترسي به خدمات عمومي
و امکانات رفاهي (نظير برق ،سيستمهاي گرمایشي و سرمایشي) ،ناکافي بودن روشنایي گذرگاهها (خيابانها /معابر)،
6- Seeing what you have locally
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هستند ( .)Robinson and Cole, 2007: 9-10, 23در واقع ،بافت فرسوده روستایي از نظر فرم و محتوي (شکل /فرم
و توزیع /چيدمان) ،کارایي خود را از دست داده است ( .)Akbar pour Saraskanroud, et al., 2011: 66- 67در این
خصوص ،مفهومسازي از فرم خوب روستا (اصطالحات فرم روستایي) به جهت معيار ميتوانند براي سنجش ،ارزیابي،
و یا قسمتي از ساماندهي بافت محالت فرسوده روستا ،دیده شوند ( .)Talen, 2005: 207-208در دهه اخير ،مسأله
فرسودگي و ساماندهي بافتهاي فرسوده روستاها (و شهرها) در کشور نيز مطرح شده است ،ولي بسياري از برنامهها
و مدلهاي در نظر گرفته شده چندان با واقعيت این بافتها متناسب نبوده است (.)Akbari et al., 2013: 25-26
بنابراین ،مداخله در بافتهاي فرسوده (روستایي و شهري) بهمنظور ایجاد تعادل ميان توانهاي بالقوه و بالفعل یک
بافت صورت ميگيرد ( .)Mabhot and Mohammadi, 2013: 125در این راستا ،یکي از اقدامات بنيادین و اوليه در
رابطه با مناطق فرسوده روستایي ،رتبهبندي این گونه مناطق بر مبناي پنج عنصر کلي مربوط به فرم روستایي است تا
بدین طریق مناطقي که وضعيت نامطلوبتري در خصوص فرم (عناصر و اجزا) روستایي دارند شناسایي و ساماندهي
(نوسازي) به شکل محسوستري در آنها انجام گيرد .در این راستا ،پژوهش حاضر در پي پاسخگویي به این سؤال
کليدي است که ارزیابي و رتبهبندي بافتهاي فرسوده روستاهاي پيرامون کالنشهر تهران با تأکيد بر سازههاي اصلي
فرم روستایي چگونه است؟ بهمنظور دستيابي به این مهم ،وجود روشي مؤثر که بتواند به درستي و بهطور علمي،
اینگونه مناطق را بر مبناي سازههاي اصلي فرم روستا ارزیابي نماید ،بسيار ضروري است .در این راستا ،اخيراً روش
ارزیابي توليد وزني تجمعي ( ۷)WASPASبهعنوان یکي از جدیدترین روشها توسط جامعه علمي شناخته و مطرح
شده است ( .)Ghorshi Nezhad et al., 2015: 1124در واقع ،این تکنيک یکي از قويترین و مؤثرترین رویکردهاي
جدید در روش تصميمگيري چندمعياره است ( .)Mardani et al., 2017: 268روش ارزیابي توليد وزني تجمعي
( )WASPASتوسط ) zavadskas et al (2012مطرح شد .روش واسپاس بيانگر یک ترکيب بينظير از دو رویکرد
معروف روش تصميمگيري چندمعياره شامل روش جمع وزني ( 8)WSو روش توليد وزني ( 9)WPاست
( .)Karabasevic et al., 2016: 5زاوادسکاس ،تورسکيس ،۱۰آنتچوایساین ،۱۱و زاکارویسيس ۱۲استدالل کردند که دقت
رویکرد روش ارزیابي توليد وزني تجمعي ( )WASPASقويتر از روش جمع وزني ( )WSو روش توليد وزني ()WP
است .همچنين آنها ثابت کردند که این روش ترکيبي دقيقتر از رویکردهاي دیگر انجام ميشود (Mardani et al.,

 .)2017: 268-269عالوه بر اینها ،روش واسپاس براي حل مشکالت مختلف کاربرد دارد از قبيل :در تصميمگيري
ساخت؛ ارزیابي گزینههاي نماي ساختمان ()Karabasevic et al., 2016: 5؛ برنامهریزي اولویتبندي صنایع
نانوتکنولوژي ()Ghorshi Nezhad et al.2015: 1111؛ استراتژي بهينه تحقق عدالت فضایي پراکنش جمعيت و خدمات
7- Weighted Aggregated Sum Product Assessment
8- Weighted Sum (WS) Method
9- Weighted Product (WP) Method
10- Turskis
11- Antucheviciene
12- Zakarevicius
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کاليفرنيا؛ در مکانیابي روستاهاي هدف گردشگري ()Pourtaheri et al., 2016: 113-116؛ انتخاب آبهاي عميق
بندرگاه؛ ارزیابي اقتصادي-اکولوژیکي جهت نوسازي خانههاي مسکوني؛ تعيين راهحلهاي ایمني و امنيت مکان
ساخت؛ ارزیابي اولویتبندي مناطق براي کاربرد پروژههاي خورشيدي؛ و  .)Mardani et al., 2017: 269( ...از اینرو،
پژوهش حاضر ،روش ارزیابي توليد وزني تجمعي ( )WASPASرا براي دستيابي به اهداف تحقيق بهکار گرفته است.
مباني نظري
همانطور که پيشتر بيان شد ،فرم یک برآیندي از گردآمدگي عناصر کم و بيش مکرر ميباشد؛ سپس فرم روستایي یا
به سخن دیگر الگوي روستایي برآیندي از یکجا جمع کردن عناصر مفهومي زیادي است .الگوهاي روستایي تا حد
زیادي مصنوعي /ساختگي هستند و از یک تعداد محدود شده نسبتاً نامتمایز از انواع عناصري که ترکيب و مکرر/تکرار
شدهاند ،صورتبندي ميشوند ( .)Jabareen, 2006: 39براي نمونه ،در پژوهشي ،پنج بُعد فرم روستایي شامل :درهم
بافتگي ،۱۳مرکزیت ،۱4فشردگي ،۱5نفوذپذیري ،۱۶و تراکم ۱۷است ()Schwarz, 2010: 30؛ و در یک دستهبندي دیگر،
معيارهاي نظام بنيادي تحليل کردن فرم روستایي ممکن است شامل ( )۱عنصر تيپها /گونهها /انواع؛ ( )۲کميت؛ ()۳
تراکم؛ ( )4بافت؛ ( )5سازمان کانوني؛ ( )۶توزیع فضایي کلي باشد)Lynch and Rodwin, 1958: 204, 205-206) ۱8
(شکل .)۱

شکل  :1برخي از مفاهيم مربوط به معيارهاي فرم روستايي
))Lynch and Rodwin, 1958: 204, 205-206
Figure 1: Some concepts related to rural form criteria
)Source: (Lynch and Rodwin, 1958: 204, 205-206

13- Complexity
14- Centrality
15- Compactness
16- Porosity
17- Density
 -۱8توزیع فضایي کلي :ميتواند شامل این موارد (آیتمها) مثل طرح کلي (یا شکل شهر با توجه به غيرشهري) و الگوي گسترده /کلي مناطق اشغال شده
توسط عناصر اصلي و انواع تراکم باشد .هر موقع که نشانه ها /نمادهاي تيپ ،کيفيت ،تراکم ،بافت ،و الگوي نقاط کليدي براي ترسيم /توصيف کردن
الگوي کلي مهم ،ناکافي باشد ،این توزیع ميتواند الزم باشد (.)Lynch and Rodwin, 1958: 204, 206
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گروهبندي مفهومي قرار گيرند ،هستند .مخصوصاً ،عناصر مفهومي ممکن است الگوهاي خيابان ،فرم و اندازه بلوک،
طراحي خيابان ،شکلبندي خيلي ویژه ،طرح /طرحبندي پارکها و فضاهاي عمومي ،و مانند آن باشد (Jabareen,

 .)2006: 39از اینرو ،پنج عنصر کلي (سازههاي اصلي) مربوط به فرم روستایي که مبنایي براي سنجش ،ارزیابي و یا
ساماندهي (نوسازي) بافتهاي فرسوده روستایي قرار گرفته ميشود ،در جدول ( )۱بيان شده است:
جدول  -1سازههاي اصلي فرم روستايي
Table 1- Basic elements of rural form

سازهها

فرم
ساختمانها

شاخصها /معيارها
جهتگيري مناسب ساختمانها (مسکوني و غيرمسکوني) به عبارتي دیگر جهت قرارگيري ساختمانها با توجه به اقليم منطقه (نماي
اصلي ساختمان رو به شمالي ،جنوبي ،جنوبشرقي ،و  ...بودن)؛ وجود /دسترسي به فضاي سبز در ساختمانها از جمله دسترسي به
باغچه در داخل حياط یا در جلوي خانه (بهمنظور تعدیل هوا با تبخير و تعرق مؤثر آب و فضاي سبز)؛ نوع مصالح یعني سازگار بودن
جنس مصالح با آبوهواي روستا از نظر ظرفيت و مقاومت حرارتي (براي مثال ،جنس مصالح در آبوهواي سرد بایستي داراي
ظرفيت و مقاومت حرارتي زیادي باشد؛ و امثال اینها)؛ جدارهها (همچون وجود پنجرهها ،درها ،ایوان خانهها بهمنظور توزیع مناسب
درجه حرارت در فضاي داخلي ساختمانها) ()Haghighat Naeini, 2009: 47؛ استفاده از رنگ /رنگهاي مناسب (روشن ،تيره ،یا
آزاد) در سطوح خارجي دیوارهاي ساختمان روستا بهمنظور کنترل اثر گرمایي تابش خورشيد در هواي داخل ساختمانها (Lashkari
)et al., 2011: 49؛ نوع پالن یعني شکل ساختمان (مثل شکل و پالن مربع ،مکعب مستطيل ،صليبي شکل ،شکل توپُر و فشرده ،یا
امثال اینها) ،نوع بام خانه (تاق گنبد ،مسطح ،یا شيبدار) و همچنين نحوه ارتباط ساختمان با زمين (روي زمين ،روي پایههاي چوبي
با کرسي چيني بنایي) با توجه به اقليم مناطق روستایي ( WWW.IACENTER.IRبه نقل از مرتضي کسمایي)۱9؛ تعيين انواع
عقبنشينيها در نماي ساختمان (از قبيل عقبنشيني در ورودي ،همکف و در ارتفاع) ()Ebadi, 2012: 134؛ فضاي داخلي و نظم و
آرایش فضایي مناسب و انعطافپذیر بهمنظور بهکارگيري فضا براي اهداف مختلف و تسهيل زندگي در مناطق روستایي ،به عبارت
دیگر توجه به فضاهاي مسکوني (نشيمن ،پذیرایي ،و  )...در خانه ،توجه به فضاهاي معيشتي (محل نگهداري دام /طویله ،کاهدان ،و
 )...در ساختمان ،داشتن وروديهاي جداگانه احشام و انسان در ساختمان (بهمنظور رعایت شأن و مرتبه انساني و رعایت بهداشت و
سالمتي) (Acre and Wyckmans, 2014: 183- 184؛ Gao, 2011: 21؛ )Varesi et al., 2013: 204-205؛ طراحي بومشناختي (سبزینگي)
بهعنوان یکي از معرفهاي فرم روستایي براي مثال ،ساختوساز ایمن و مستحکم ساختمانها مطابق با اصول فني  -مهندسي (با
پيسازي محکم ،ارتباط مناسب بين سقف و دیوارها ،پيوند خوب در گوشههاي دیوار ،و امثال اینها) بهعنوان یکي از شرایط اصلي
در معماري اکولوژیکي /بومشناختي بهمنظور افزایش ظرفيت تحمل و مقاومت در برابر مخاطرات طبيعي (بهویژه زلزله) (Kotharkar
et al., 2014: 4250؛ Kennedy and Kennedy, 1996: 225- 226; Alchimoviene and Raslanas, 2011: 836؛ .)Parishan, 2011: 161

فرم زیربناها

جهتگيري مناسب گذرگاهها (معابر /خيابانها) (شمالي ،جنوبي ،شرقي ،غربي ،و  )...با توجه به عوامل آبوهواي روستا (Hossein Abadi
)et al., 2012: 104؛ گنجایش یا اندازه و عرض مناسب گذرگاهها (خيابان /معابر) ()Lynch and Rodwin, 1958: 205؛ هموار بودن؛ نفوذپذیري
بافت (یعني پهنتر و گشادتر کردن معابر تنگ و باریک و پر پيچوخم)؛ کم بودن ناهمواريهاي زمين (مثل پستي و بلندي و یا شيب) در
سطح گذرگاههاي (خيابان /معابر) روستا (براي مثال ،حداکثر شيب طولي مسير پياده  4درصد)؛ تأمين روشنایي با نورپردازي و فواصل
مناسب در سطح گذرگاهها (معابر و خيابانها) (مثل تيرچراغ برقها با نورپردازي و فواصل مناسب) براي داشتن امنيت اجتماعي در روستا؛
وجود پيادهروهاي ایمن و مناسب در (تمام) گذرگاههاي (خيابانها /معابر) روستا؛ پيوستگي گذرگاههاي (خيابانها /معابر)؛ پيوستگي
مسيرهاي پياده (پيادهروها) از مبدأ تا مقصد؛ عبوري نبودن خيابانهاي محلي در روستا ()Tajik and Partovi, 2014: 86-90؛ روکشسازي و
کفسازي گذرگاهها (خيابانها و معابر) با مصالح مناسب؛ توکار بودن خطوط انتقال برق ،تلفن ،و امثال اینها (Habibi et al., 2007: 120,
)163؛ وجود تأسيسات و تجهيزات زیربنایي (مثل لولهکشي آب ،برق ،گاز) بهصورت مؤثر و کارآمد به عبارت دیگر ،ایجاد فرم امن تأسيسات
زیرساختي مثل گاز ،برق ،و  ...براي داشتن امنيت اجتماعي (جاني و مالي) روستایيان (براي مثال ،داشتن شبکه لولهکشي گاز باکيفيت ،و یا
دَکلهاي پُرفشار برق نزدیک ساختمانهاي روستایي قرار نگرفته باشد ،و امثال اینها) ()Gao, 2011: 20؛ سيستمهاي پایدار فاضالب روستایي
بهعنوان یکي از مفاهيم سبزینگي روستا /۲۰طراحي بومشناختي در فرم پایدار روستایي ،براي مثال با سهيم شدن در هزینه سرپوشيده کردن
(روباز نبودن) شبکه دفع فاضالب ساختمانها بهویژه خانگي (Jabareen, 2006: 40, 42-43؛ .)Asadiyan and Siyahi, 2011: 153

 -۲۰در سایت مرکز معماري ایران ( ،)WWW.IACENTER.IRخالصه کتاب اقليم و معماري مرتضي کسمایي ،به تنظيم :هيال پزشکمنش ،در صفحه ،۲۳
۲۶ـ ۲۷آن قرار دارد .براي اطالعات بيشتر به این منبع مراجعه نمایيد.
20- Green ruralism
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شاخصها /معيارها

سازهها
۲۱

فرم
کاربري
اراضي

در معيار کاربري مختلط  ،داشتن سرانههاي مورد نياز در روستا در حد استانداردهاي تعيين شده یعني به اندازه بودن مساحت (متراژ/
سطح) فضاهاي سبز ،تفریحي ،آموزشي ،بهداشتي ،درماني ،ورزشي ،فرهنگي ،مذهبي ،امنيتي ،و امثال اینها) و همچنين وجود کاربريهاي
مختلط افقي و یا عمودي یعني نحوه قرار گرفتن فضاهاي مسکوني و غيرمسکوني در ساختمانهاي یک طبقه یا دو طبقه (براي مثال ،در
طبقه اول مغازه و در طبقه دوم فضاي سکونتي /زیستي یا استقرار مغازه در کنار بخش مسکوني در ساختمان یک طبقه ،یا (Schwarz, )....
2010: 35؛ )Mirmoghtadaei et al., 2012: 58, 71؛ قرارگيري کاربريهاي متنوع و سازگار (مثل کاربري مسکوني ،تجاري ،آموزشي ،فضاي
سبز) در کنار هم و حذف کاربريهاي ناسازگار (براي مثال ،ساختمانهایي که توليد دود ،بو ،و یا صدا ميکنند از ساختمانهاي دیگر بهویژه
بخشهاي مسکوني جدا شوند) (.)Tajik and Partovi, 2014: 89

فرم تراکم

متناسب بودن سطح زیربناي واحدهاي مسکوني و غيرمسکوني (نظير مغازه ،محل نگهداري دام ،کاهدان ،و امثال اینها) در روستا (براي
مثال ،به اندازه بودن مساحت /متراژ قسمتهاي سقفدار واحدهاي مسکوني ،تجاري ،و فضاهاي معيشتي)؛ متناسب بودن اندازه قطعه زمين
واحدهاي مسکوني و غيرمسکوني (همچون مغازه ،محل نگهداري دام ،کاهدان ،و امثال اینها) در مناطق روستایي (Song and Knaap,
2004: 214؛ Kotharkar et al., 2014: 4253؛ )Hosseini and Ghadami, 2013: 227؛ ارتفاع /تعداد طبقات ساختمان (یعني یک طبقه ،دو طبقه،
و )Berghauser Pont and Haupt, 2009: 72( )...؛ اهتمام و توجه به هماهنگي ارتفاعي ساختمانها (یعني تغيير تدریجي ارتفاع ساختمانها)
براي رعایت حریم و قلمرو خصوصي ساکنان روستا و آسایش دیداري (Mirmoghtadaei et al., 2012: 79-80, 92؛ Trachte and Salvesen,
.)2014: 1515

فرم
توزیع/
چيدمان
(آرایش،
محتوي)

نزدیک بودن فاصله مغازههاي تجاري (مثل بقالي ،نانوایي ،و  )...و نيز نزدیک بودن فاصله فضاهاي عمومي (مثل مدرسه ،خانه بهداشت ،و
 )...تا واحد مسکوني (براي تأمين نيازهاي زندگي بهویژه روزانه)؛ کافي بودن تعداد مغازههاي تجاري (مانند بقالي ،نانوایي ،و  )...و نيز
کافي بودن تعداد فضاهاي عمومي (مثل مدرسه ،خانه بهداشت ،فضاي تفریحي ،و امثال اینها) در روستا؛ هماهنگي (تناسب و سازگاري)
بين خيابان /معابر با نوع کاربري ساختمانهاي اطراف (از نظر نوع ،پهنا ،تعداد راهها و گذرها ،و طراحي سرعت) (براي مثال ،خيابانهایي
با طول و پهناي زیاد در کنار ساختمانهاي غيرمسکوني مثل بقالي ،نانوایي ،و  ...قرار گرفته است نه در کنار ساختمان مسکوني) ( Talen,
)2005: 210, 217-219, 221-222؛ استفاده از فضاهاي باز /بالاستفاده (نظير زمينهاي خالي) در جهت افزایش سرانهها (آموزشي ،تجاري،
درماني ،فرهنگي ،فضاي سبز ،تفریحي ،و امثال اینها) ()Pourahmad et al., 2015: 2؛ کم بودن تعداد گذرگاههاي (کوچهها و معابر) بنبست
(یعني با باز کردن معابر بنبست و پيوند آنها با معبر جدید)؛ ()Shulli, 2010: 40, 44؛ کافي بودن تعداد تقاطعها (چهارراهها)؛ متناسب
بودن (به اندازه بودن) فاصله بين تقاطعها (چهارراهها)؛ کوچک بودن بلوکهاي محله (طول بلوک  8۰تا  9۰متر)؛ وجود مسيرهاي متعدد
براي رسيدن به یک مقصد ()Tajik and Partovi, 2014: 90؛ قرارگيري انواع کاربريهاي جاذب جمعيت (همچون تجاري ،تفریحي) در
مرکز محله؛ رعایت شعاع عملکردي مراکز خدماتي ( 5تا  ۱۰دقيقه یا  ۳۰۰تا  4۰۰متر) ()Shulli, 2010: 40- 44؛ بهينه بودن توزیع فضایي/
چيدمان /آرایش همه شبکههاي تأسيسات زیربنایي ()Neuman, 2011: 103؛ داشتن فضاهاي سبز بهصورت لکهاي و خطي (در ميان
ساختمانها و حاشيه معابر /خيابانها) در سطح روستا (.)Habibi et al., 2007: 140

مواد و روشها
ارزیابي و رتبهبندي بافتهاي فرسوده مناطق روستایي با تأکيد بر سازههاي اصلي فرم روستایي ،با بهرهگيري از
روشهاي علمي و دریافت نظر گروههاي هدف و متخصصان علمي انجام ميشود .بر این اساس ،روش تحقيق حاضر
از نوع توصيفي و کاربردي و شيوه جمعآوري اطالعات کتابخانهاي و ميداني بوده است .بدین منظور ،بر اساس مباني
نظري تحقيق ،شاخصهاي تحقيق شناسایي و توزیع فراواني مستندات و ضریب اهميت آنها مشخص شدند .سپس،
اعتبار شاخصها از طریق  ۱5نفر از خبرگان و متخصصان روستایي (کارشناسان دفتر مرکزي بنياد مسکن انقالب
اسالمي تهران و اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي معتبر) با استفاده از پرسشنامه و بر اساس مقياس رتبهاي پنج گزینهاي
(از خيلي زیاد تا خيلي کم) ارزیابي شد و توزیع فراواني شاخصها و ضریب اهميت آنها بر پایة نظرات کارشناسان
بهدست آمد .در مرحله بعدي ،متوسط ضریب اهميت شاخصها در هر اجزا /عناصر فرم روستا بر مبناي مستندات و
21- Mixed use
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اهميت مستندات و نظر کارشناسان بهدست آمد .بر این مبنا ،شاخصهاي تبيينکننده سازههاي اصلي فرم روستایي در
جدول ( )۲آمده است .افزون بر نظر پانزده متخصص علمي بهمنظور وزندهي به شاخصهاي مورد مطالعه با استفاده
از پرسشنامه و بر اساس مقياس رتبهاي پنج گزینهاي ،شاخصهاي مرتبط با سازههاي اصلي (عناصر /اجزا) وضعيت
موجود فرم در بافتهاي فرسوده روستایي با استفاده از پرسشنامه و بر اساس اطالعات عيني در دو گروهبندي (وجود
دارد و وجود ندارد) از سوي روستایيان (سرپرستان خانوارهاي روستایي و نهادهاي محلي و یا شوراهاي اسالمي روستا
و دهياران) دریافت شد .همچنين ،ميزان پایایي پرسشنامهها با بهرهگيري از ضریب آلفاي کرونباخ در نرمافزار SPSS

با ميزان  ۰/۷۶۲براي پرسشنامه روستایيان (سرپرستان خانوارهاي روستایي و نهادهاي محلي و یا شوراهاي اسالمي
روستا و دهياران) و  ۰/9۰4براي پرسشنامه کارشناسان محاسبه شده که نشاندهنده ميزان باالي روایي پرسشنامهها
است .در این تحقيق ،پنج عنصر شامل فرم ساختمانها ،فرم زیربناها ،فرم کاربري اراضي ،فرم تراکم ،و فرم
توزیع/چيدمان بهعنوان سازههاي اصلي فرم روستا بهمنظور ارزیابي و رتبهبندي بافتهاي فرسوده مناطق روستایي مورد
سنجش قرار گرفته است.
جدول ۲ـ شاخصهاي تبيينکننده سازههاي اصلي فرم روستايي
Table 2- Explanatory indexes of the basic elements of rural form

عناصر

گویهها

فرم
ساختمانها

جهتگيري مناسب ساختمانها (شمالي ،جنوبي ،شرقي ،غربي ،و )...
نوع پالن یعني شکل ساختمان (مثل شکل و پالن مربع ،مکعب مستطيل ،صليبي شکل ،شکل توپُر و فشرده ،یا امثال اینها).
استحکام ساختمانها بهمنظور مقاومت در برابر خطر (بهویژه) زلزله (با پيسازي محکم ،پيوند مناسب سقف ،و امثال اینها).
سازگار بودن جنس مصالح با آبوهواي روستا از نظر ظرفيت و مقاومت حرارتي (براي مثال ،جنس مصالح در آبوهواي سرد بایستي
داراي ظرفيت و مقاومت حرارتي زیادي باشد .و .)...
توجه به فضاهاي مسکوني (نشيمن ،پذیرایي ،و  )...در خانه.
دسترسي به باغچه /بوستان در خانه (در داخل حياط یا در جلوي خانه).
توجه به فضاهاي معيشتي (محل نگهداري دام /طویله ،کاهدان ،و  )...در ساختمان.
داشتن وروديهاي جداگانه احشام و انسان در ساختمان (بهمنظور رعایت شأن و مرتبه انساني و رعایت بهداشت و سالمتي)
جهتگيري مناسب گذرگاهها (معابر /خيابانها) (شمالي ،جنوبي ،شرقي ،غربي و )...
کم بودن ناهمواريهاي زمين (مثل پستي و بلندي و یا شيب) در سطح گذرگاهها (خيابان /معابر).
روکشسازي و کفسازي گذرگاهها (خيابانها و معابر) با مصالح مناسب.
پهنتر و گشادتر بودن گذرگاههاي (خيابان /معابر) تنگ و باریک و پرپيچوخم.

فرم زیربناها

داشتن معابر سرپوشيده (زیرگذر /ساباط).
داشتن پيادهروهاي ایمن و مناسب در (تمام) گذرگاههاي (خيابانها /معابر) روستا.
هزینه سرپوشيده کردن (روباز نبودن) شبکه دفع فاضالب ساختمانها بهویژه خانگي
تأمين روشنایي در سطح گذرگاهها (معابر و خيابانها) (مثل تير چراغ برقها با نورپردازي مناسب) براي داشتن امنيت اجتماعي در روستا.
ایجاد فرم امن تأسيسات زیرساختي مثل گاز ،برق ،و  ...براي داشتن امنيت اجتماعي (جاني و مالي) روستایيان (براي مثال ،داشتن شبکه
لولهکشي گاز باکيفيت ،و یا دَکلهاي پُرفشار برق نزدیک ساختمانهاي روستایي قرار نگرفته است ،و .)...

فرم کاربري
اراضي

حذف کاربريهاي ناسازگار (براي مثال ،ساختمانهایي که توليد دود ،بو ،و یا صدا ميکنند از ساختمانهاي دیگر بهویژه بخشهاي
مسکوني جدا شدهاند).
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نظر کارشناسان محاسبه شد و در نهایت ،رتبهبندي شاخصها در هر اجزا /عناصر فرم روستا بر مبناي متوسط ضریب
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عناصر
فرم کاربري
اراضي

گویهها
نحوه قرار گرفتن فضاهاي مسکوني و غيرمسکوني در ساختمانهاي یک طبقه یا دو طبقه (براي مثال ،در طبقه اول مغازه و در طبقه دوم
فضاي سکونتي /زیستي یا استقرار مغازه در کنار بخش مسکوني در ساختمان یک طبقه ،یا )....
داشتن سرانههاي مورد نياز در روستا در حد استانداردهاي تعيين شده یعني به اندازه بودن مساحت (متراژ /سطح) فضاهاي سبز ،تفریحي،
آموزشي ،بهداشتي ،درماني ،ورزشي ،فرهنگي ،مذهبي ،امنيتي ،و امثال اینها).
بيشتر از یک طبقه بودن ساختمان
متناسب بودن سطح زیربناي واحد مسکوني (براي مثال ،به اندازه بودن مساحت /متراژ قسمتهاي سقفدار واحد مسکوني).

فرم تراکم

متناسب بودن سطح زیربناي فضاي معيشتي (محل نگهداري دام /طویله ،کاهدان ،و امثال اینها) (براي مثال ،به اندازه بودن مساحت /متراژ
قسمتهاي سقف دار فضاي معيشتي).
متناسب بودن سطح زیربناي واحد تجاري (مثل بقالي ،نانوایي ،و ( )...براي مثال ،به اندازه بودن مساحت /متراژ قسمتهاي سقفدار واحد
تجاري).
هماهنگي ارتفاعي ساختمانها (یعني تغيير تدریجي ارتفاع ساختمانها) براي رعایت حریم و قلمرو خصوصي ساکنان روستا.
کافي بودن تعداد تقاطعها (چهارراهها).
متناسب بودن (به اندازه بودن) فاصله بين تقاطعها (چهارراهها).
کم بودن تعداد گذرگاههاي (کوچهها و معابر) بنبست (یعني با باز کردن معابر بنبست و پيوند آنها با معبر جدید).
داشتن فضاهاي سبز در سطح روستا (در ميان ساختمانها و حاشيه معابر /خيابانها) (یعني بهصورت لکهاي و خطي است).

فرم توزیع/
چيدمان
(محتوي)

هماهنگي (تناسب و سازگاري) بين خيابان /معابر با نوع کاربري ساختمانهاي اطراف (از نظر نوع ،پهنا ،تعداد راهها و گذرها ،و طراحي
سرعت) (براي مثال ،خيابانهایي با طول و پهناي زیاد در کنار ساختمانهاي غيرمسکوني مثل بقالي ،نانوایي ،و  ...قرار گرفته است نه در
کنار ساختمان مسکوني)
استفاده از فضاهاي باز /بالاستفاده (نظير زمينهاي خالي) در جهت افزایش سرانهها (مثل سرانه آموزشي ،درماني ،تجاري ،فرهنگي ،فضاي
سبز ،تفریحي ،و .)...
نزدیک بودن فاصله مغازههاي تجاري (مثل بقالي ،نانوایي ،و  )...تا واحد مسکوني (براي تأمين نيازهاي زندگي بهویژه روزانه).
کافي بودن تعداد مغازههاي تجاري (مانند بقالي ،نانوایي ،و  )...در روستا.
نزدیک بودن فاصله فضاهاي عمومي (مثل مدرسه ،خانه بهداشت ،و  )...تا واحد مسکوني (براي تأمين نيازهاي زندگي بهویژه روزانه).
کافي بودن تعداد فضاهاي عمومي (مثل مدرسه ،خانه بهداشت ،فضاي تفریحي ،و امثال اینها) در روستا.

در روش ميداني ،نقشه پهنهبندي فضایي بافتهاي فرسوده روستایي در استان تهران ترسيم شد .براي ایجاد این نقشه،
ابتدا بر اساس مباني نظري تحقيق ،۲۲مهمترین معيارهاي شناسایي و پهنهبندي مناطق داراي بافتهاي فرسوده روستایي
(شامل استفاده از مصالح کمدوام در ساختمانها ،تعداد بنا با قدمت بيش از سي سال ،ميزان جمعيت روستاهاي با
گرایش به جمعيت زیاد ،ميزانِ مساحت واحدهاي مسکوني با گرایش به کم بودن مساحت بنا ،سطح آسيبپذیري
روستا در برابر زلزله )۲۳شناسایي شدند؛ سپس ،این معيارها از سوي پانزده نفر از خبرگان و متخصصان روستایي
(کارشناسان دفتر مرکزي بنياد مسکن انقالب اسالمي تهران و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي معتبر کشور) با استفاده
 -۲۲براي اطالعات بيشتر ،مراجعه شود به (.)Dayyani, 2018: 47-50
 -۲۳معيار معابر با عرض کمتر از شش متر نيز یکي از مهمترین معيارهاي شناسایي و پهنهبندي مناطق داراي بافتهاي فرسوده روستایي است؛ اما بهدليل
نبود اطالعات آماري آن در سطح نقاط روستایي ،این معيار حذف شد.
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۱۳9

وزندهي به این معيارها استفاده شد .در این راستا ،معيار استفاده از مصالح کمدوام در ساختمانها بيشترین وزن را
بهخود اختصاص داد و پس از آن ،بهترتيب ،معيارهاي سطح آسيبپذیري روستا در برابر زلزله ،تعداد بنا با قدمت بيش
از سي سال ،ميزان جمعيت روستاها و در نهایت ،مساحت کم واحدهاي مسکوني قرار گرفتند .سپس ،اطالعات آماري
و دادههاي مورد نياز معيارهاي یاد شده در سطح نقاط روستایي استان تهران ،از مرکز آمار ایران ۲4و پژوهشگاه بينالمللي
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله تهيه شد .در ادامه ،براي پهنهبندي مناطق داراي بافتهاي فرسوده در سطح نقاط روستایي
در استان تهران ،به تشکيل ماتریس تصميمگيري و گردآوري دادهها از  ۶55گزینه یا روستاي موجود در ميان پنج معيار
اصلي ارزیابيکننده پرداخته شد .در مرحله بعد ،درصد مربوط به وزن نسبي (بهدست آمده از ماتریس تصميمگيري) و
درصد وزن استانداردشده (بهدست آمده از خبرگان و متخصصان علمي) در یکدیگر ضرب شدند .سرانجام ،با بهرهگيري
از روش برآورد تراکم کرنل ۲5و سيستم اطالعات جغرافيایي ،۲۶نقشه سطحبندي تراکم بافتهاي فرسوده مناطق
روستایي در استان تهران همانند شکل ( )۲ترسيم شد.

شکل  :۲نقشه سطحبندي بافتهاي فرسوده مناطق روستايي در استان تهران بر اساس روش تراکم کرنل ( )KDEبه همراه توزيع نقاط روستايي
نمونه
Figure 2: The zoning map of the deteriorated textures of rural areas in the Tehran province based on the Kernel density estimation
(KDE) method along with distribution of sampled rural areas

 -۲4اطالعات آماري معيارهاي تحقيق در سطح نقاط روستایي استان تهران مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  ۱۳9۰است؛ البته به استثناي
معيار ميزان مساحتهاي مسکوني با گرایش به کم بودن مساحت بنا که بهدليل عدم دسترسي به اطالعات آن در سال  ،۱۳9۰از سرشماري عمومي نفوس
و مسکن سال  ۱۳85استفاده شده است.
)25- Kernel Density Estimation (KDE
)26- Geographical Information System (GIS
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۱40

تقریباً در تمامي شهرستانهاي استان تهران دیده ميشود؛ اما تمرکز آنها بيشتر در شهرستانهاي ري ،تهران ،فيروزکوه،
دماوند ،پيشوا ،ورامين ،شهریار ،و رباط کریم بوده که بيشتر در پيرامون کالنشهر تهران واقع شدهاند .در نهایت ،براي
انتخاب روستاهاي نمونه (حداقل دو نمونه در هر کدام از این هشت شهرستان منتخب) ،از روش تصادفي طبقهاي
استفاده شد .در واقع ،براي انجام این روش نمونهگيري ،ابتدا تمامي روستاهاي واقع در اولویتهاي بسيار زیاد و زیاد
بر روي نقشه پهنهبندي شده در هشت شهرستان منتخب شناسایي شد؛ سپس ،ميانگين امتيازات بهدست آمده هر کدام
از روستاها با توجه به ماتریس نرمال وزندهيشده محاسبه شد و از هر کدام از هشت شهرستان منتخب حداقل دو
روستا با باالترین ميانگين بهعنوان روستاهاي نمونه انتخاب شدند.
سپس ،از تعداد کل واحدهاي مسکوني فرسوده (با مصالح کمدوام و قدمت بيش از  ۳۰سال) در مناطق روستایي استان
تهران که برابر با  588۰۶واحد مي باشد ،با بهرهگيري از فرمول کوکران تعداد  ۲۷۶واحد بهعنوان تعداد نمونهها انتخاب
شدهاند .در مرحله بعد ،توزیع فراواني  ۲۷۶نمونه در روستاهاي منتخب ( ۱5روستا) ،با توجه به تعداد واحدهاي
فرسوده در هر روستا و بهکارگيري جدول تناسب مشخص شد .یادآور ميشویم ،این تعداد نمونهها بهعنوان تعداد
پرسشنامههایي است که سرپرست خانوار روستایي تکميل ميکنند .عالوه بر این ،در هر روستا  ۱نمونه دیگر جهت
تکميل پرسشنامه نهادهاي محلي (شوراي اسالمي روستا و دهيار) یعني مجموعاً  ۱5پرسشنامه در نظر گرفته شد
(جدول  .)۳و در نهایت ،بهمنظور تکميل پرسشنامه خانوار در هر روستا ،بلوکها  /واحدهاي مسکوني فرسوده متمرکز
در روستا انتخاب و دادههاي مورد نياز گردآوري شدند.
جدول  -3توزيع جامعه نمونه (خانوار روستايي و نهادهاي محلي)
)Table 3- Distribution of sample society (Rural households and local institutions
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همانگونه که در نقشه مالحظه ميشود ،تراکم فرسودگي در سطح بسيار زیاد (با رنگ قرمز) و زیاد (با رنگ نارنجي)

۱4۱
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نرمافزارهاي  SPSSو  EXCELتحليل شده است .در این راستا ،بهمنظور معرفي روش ارزیابي توليد وزني تجمعي
( ،)WASPASگام هاي اجرایي این تکنيک به ترتيب عبارت است از Zavadskas et al., 2012: 3-4؛ (Pourtaheri

:)et al., 2016: 124-125
گام اول تشکيل ماتریس وضع موجود بر اساس شاخصهاي طراحي شده ميباشد.
گام دوم استاندارد کردن ماتریس وضع موجود بر اساس روش بيمقياسسازي نورم است .از آنجایي که شاخصهاي
مورد بررسي داراي جهت مثبت و منفي هستند از توابع ( ۱و  )۲براي استاندارد کردن استفاده ميشود.
رابطه ()۱

)𝑛 → (∀𝑗 = 1. 2. … .

رابطه ()۲

→ (∀𝑗 = 1. 2. ….

𝑗𝑖𝑥
2
𝑚∑√
𝑗𝑖𝑥 𝑖=1
1
𝑗𝑖𝑥

𝑚 1
√∑𝑖=1𝑥 2
𝑗𝑖

= 𝑗𝑖𝑟

= 𝑗𝑖𝑟

گام سوم محاسبه وزن هر یک از شاخصها بر اساس روش وزندهي آنتروپي شانون است.
گام چهارم برآورد واریانس مقادیر معيارهاي استاندارد شده اوليه از طریق رابطه ( )۳ميباشد.
𝜎 2 (𝑥̅𝑖𝑗 ) = (0.05 𝑥̅𝑖𝑗 )2

رابطه ()۳

گام پنجم محاسبه واریانسهاي ) ) Q2 (Qi (1و ) ) Q2 (Qi (2از طریق توابع ( 4و  )5است.
رابطه ()4
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) ) = ∑ x̅ij wj 2 σ2 (x̅ij

)(1

(Qi

σ2
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2
2
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𝑗𝑤
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𝑛
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)(2

2

σ (Qi

گام ششم محاسبه مقدار 𝜆 و  Qiبراي رتبهبندي گزینهها به صورت توابع ( ۶و  )۷ميباشد.
رابطه ()۶
رابطه ()۷

) )σ2 (Qi (2
) )σ2 (Qi (1) )+σ2 (Qi (2

=𝜆
𝑛

𝑛

Q i = λ ∑ 𝑥̅𝑖𝑗 𝑤𝑗 + (1 − 𝜆) ∏(𝑥̅𝑖𝑗 )𝑤𝑗 . 𝜆 = 0. … 1
𝑗=1
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Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 14:47 IRDT on Saturday August 13th 2022

در نهایت ،دادههاي جمعآوري شده با بهرهگيري از روشهاي آماري و تصميمگيري چندمعياره  WASPASو از طریق

۱42
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نتایج توصيفي تحقيق که در سطح  ۲۶۰نفر از سرپرست خانوارهاي روستایي به اجرا درآمد نشان ميدهد که از مجموع
پاسخگویان ۲۲۶ ،نفر (معادل  8۶/9درصد) مرد و  ۳4نفر (معادل  ۱۳/۱درصد) زن بودهاند .همچنين ،توزیع سني
پاسخگویان بيانگر قرارگيري  ۱8/5درصد از پاسخگویان در گروه سني کمتر از چهل سال 58/8 ،درصد در گروه سني
چهل تا شصت و پنج سال و  ۲۲/۷درصد در گروه سني بيشتر از شصت و پنج سال است 9۱/9 .درصد پاسخگویان
متأهل و  8/۱درصد مجرد (عمدتاً به دليل فوت همسر) بودهاند .از ميان نمونههاي مطالعه ۲۶/۲ ،درصد بيسواد48/8 ،
درصد داراي سواد خواندن و نوشتن /ابتدایي ۱۷/۷ ،درصد داراي تحصيالت سيکل ،و  ۷/۳درصد داراي مدرک دیپلم
بودهاند .همچنين ،در بررسي توزیع جمعيت نمونه بر حسب وضعيت شغلي مالحظه ميشود 5۷/۷ ،درصد شاغل،
 ۲۳/۱درصد بيکار ،و  ۱9/۲درصد جز سایر (بهویژه بازنشسته ،خانهدار ،و  )...بودهاند .بررسي وضعيت شغل اصلي
پاسخگویان نشان ميدهد که  ۲۱/5درصد از جامعه نمونه کشاورز ۳/8 ،درصد دامدار ۷/۳ ،درصد باغدار ۱۷/۳ ،درصد
کارگر ۷/۷ ،درصد جز سایر (راننده ،آزاد ،و  )...بودهاند و بقيه حدود  4۲/۳درصد به این سؤال پاسخ ندادهاند (یعني
جز بيکار ،بازنشسته ،خانهدار ،و  ...بودهاند) .همچنين ،بر اساس بررسيهاي بهعمل آمده ،تمام پاسخگویان اظهار کردهاند
که در صورت فراهم شدن شرایط زندگي مناسب در روستا (ارتقاء کيفيت محيطي با نوسازي روستا ،داشتن اشتغال،
درآمد مکفي ،و امثال اینها) تمایل به ادامه سکونت در روستاي خود را دارند .عالوه بر اینها ،نتایج توصيفي پژوهش
حاضر که در سطح  ۱5نفر از نهادهاي محلي (شوراهاي اسالمي روستا و دهياران) به اجرا درآمد ،مبين این موارد است:
از مجموع پاسخگویان ۱۳ ،نفر (معادل  8۶/۷درصد) مرد و  ۲نفر (معادل  ۱۳/۳درصد) زن بودهاند .همچنين ،توزیع
سني پاسخگویان بيانگر قرارگيري  ۲۶/۷درصد از پاسخگویان در گروه سني کمتر از چهل سال ۶۰ ،درصد در گروه
سني چهل تا شصت و پنج سال و  ۱۳/۳درصد در گروه سني بيشتر از شصت و پنج سال است .عالوه بر اینها،
تمامي افراد پاسخگو متأهل بودهاند .از ميان نمونههاي مطالعه ۶/۷ ،درصد بيسواد ۱۳/۳ ،درصد داراي سواد خواندن و
نوشتن /ابتدایي ۲۰ ،درصد داراي تحصيالت سيکل ،بهطور مساوي  ۱۳/۳درصد داراي مدرک دیپلم و فوقدیپلم۳۳/۳ ،
درصد داراي مدرک ليسانس و باالتر بودهاند .همچنين ،توزیع جمعيت نمونه بر حسب مسؤليت فعلي آنان بيانگر این
است که  5۳/۳درصد از پاسخگویان دهيار و  4۶/۷درصد شوراي اسالمي روستا ميباشند .بررسي وضعيت شغل اصلي
مدیران محلي (به غير از داشتن مسؤليت فعلي دهيار یا شورا) نشان ميدهد که  ۱۳/۳درصد از جامعه نمونه کشاورز،
بهطور مساوي  ۶/۷درصد باغدار و کارمند ۲۶/۷ ،درصد جز سایر (خياطي ،بنایي ،بقالي ،آزاد و  )...بودهاند و 4۶/۷
درصد به این سؤال پاسخ ندادهاند (یعني به غير از شورا یا دهيار بودن شغل دیگري نداشتهاند) .افزون بر آنچه بيان
شد ،نتایج توصيفي تحقيق که در سطح  ۱5نفر از خبرگان (کارشناسان و متخصصان) به اجرا درآمد ،مبين این موارد
است :از مجموع پاسخگویان ۱۲ ،نفر (معادل  8۰درصد) مرد و  ۳نفر (معادل  ۲۰درصد) زن بودهاند .همچنين ،توزیع
سني پاسخگویان بيانگر قرارگيري  ۶/۷درصد از پاسخگویان در گروه سني کمتر از سي سال 4۰ ،درصد در گروه سني
سي تا چهل سال ۱۳/۳ ،درصد چهل تا پنجاه سال ،و  ۲۶/۷درصد در گروه سني بيشتر از پنجاه سال است و ۱۳/۳
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کارشناسي ارشد ،و  ۶/۷درصد داراي مدرک کارشناسي بودهاند .همچنين ،توزیع جمعيت نمونه بر حسب رشته تحصيلي
آنان بيانگر این است که  5۳/۳درصد از پاسخگویان داراي رشته تحصيلي جغرافيا و برنامهریزي روستایي ،بهطور
مساوي  ۶/۷درصد داراي جغرافيا و برنامهریزي شهري ،جغرافياي طبيعي ،و معماري ،و سرانجام  ۲۶/۷درصد داراي
رشته تحصيلي شهرسازي ميباشند .بررسي وضعيت شغل اصلي خبرگان (کارشناسان و متخصصان) نشان ميدهد که
 ۶۶/۷درصد از جامعه نمونه کارمند بنياد مسکن (دفتر مرکزي بنياد) و  ۳۳/۳درصد عضو هيأت علمي بودهاند .سرانجام،
در ارتباط با درجه علمي آنان  ۱۳/۳درصد دانشيار و  ۲۰درصد استادیار ميباشند و  ۶۶/۷درصد به این سؤال پاسخ
ندادهاند (یعني جز کارشناسان اجرایي بنياد مسکن ميباشند).
یافتههاي حاصل از تجميع گویههاي تبيينکننده به لحاظ وضعيت موجود فرم (عناصر و اجزا) بافتهاي فرسوده
روستایي در جدول ( ،)4بيانگر وجود تفاوت معنادار ميان ميانگين فرم ساختمانها و حد متوسط گویهها در کل منطقه
مورد مطالعه هستند .این تفاوت در سطح آلفا  ۰/۰5معنادار برآورد شده و مبين آن است که وضعيت موجود فرم
ساختمانها در کل منطقه مورد مطالعه از حد متوسط پایينتر است .فرم زیربناها ،فرم کاربري اراضي ،و فرم تراکم
منطقه مورد مطالعه نيز معنادار برآورد شده؛ و وضعيت موجود فرم زیربناها ،کاربري اراضي ،و تراکم از حد متوسط
پایينتر است .اما فرم توزیع /چيدمان در کل منطقه مورد مطالعه معنادار برآورد نشده؛ و وضعيت موجود فرم توزیع/
چيدمان در حد متوسط (بسيار نزدیک به حد متوسط) است.
جدول  -4برآورد معناداري سطح تفاوت سازههاي اصلي /فرمِ بافتهاي فرسوده روستايي از حد متوسط درکل منطقه مورد مطالعه
Table 4- Significant estimate of the level of difference between the basic elements / the form of rural deteriorated textures from the
average in the whole study area

سطح

کل منطقه
مورد مطالعه

حد متوسط گویه ها

سطح

اجزا /عناصر

ميانگين وضع موجود ()%

فرم ساختمانها

4۳/۳4۶۷

5۰

فرم زیربناها

۳5/9۷۶۷

5۰

-۱4/۰۲۳۳۳

فرم کاربري اراضي

۲4/۶۲4۷

5۰

-۲5/۳۷5۳۳

-۶/۷8۷

فرم تراکم

4۲/۶۰8۰

5۰

-۷/۳9۲۰۰

-۲/۱۶۷

۰/۰48

فرم توزیع /چيدمان

48/۳۳۰۷

5۰

-۱/۶۶9۳۳

-۰/۳۳9

۰/۷4۰

()%

اختالف ميانگين

t

-۶/۶5۳۳۳

-۲/۱۷۷

۰/۰4۷

-۳/8۳9

۰/۰۰۲
۰/۰۰۰

معناداري

همانطور که جدول ( )5نشان ميدهد ،وضعيت مشابهي در روستاهاي مورد مطالعه دیده ميشود؛ بهطوري که در اکثر
روستاهاي نمونه وضعيت موجود فرم ساختمانها ،فرم زیربناها ،فرم کاربري اراضي ،فرم تراکم ،و فرم توزیع /چيدمان
کمتر از حد متوسط ارزیابي شده است؛ در این ميان در اکثر روستاهاي نمونه وضعيت موجود فرم توزیع /چيدمان به
حد متوسط بسيار نزدیک ميباشد.
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)Table 5- Distribution of the average of the basic elements of the form of rural deteriorated textures (In percent

نام روستا

فرم ساختمانها

فرم زیربناها

فرم کاربري اراضي

فرم تراکم

فرم توزیع /چيدمان

مزداران

49/۲

۳5/5۶

۳۷/۷۷

45/۳۲

49/۳5

آتشان

5۲/۱

۲۳/۱4

45/8

59/۱۶

4۲/49

یهر

5۱/۷

۱8/5۲

۱۱/۱

45/۳۲

۲۷/۳۳

مشهد فيروزکوه

۶۰/8

۳۰/۳8

۰

48

44/۶8

حصار کوچک

45

۳۲/59

۱۷/۷۷

۳۷/۳4

۳5/99

قلعه بلند

55/۶

5۰/5۶

4۱/۶۷

5۰

8۳/5

قوئينک رخشاني

5۱/۷

۱8/5۱

۱۳/۳۳

۲۷/98

5۲

زواره بيد

48/۳

۳۱/۱۱

۱۷/۷۷

۶5/۳4

4۳/۳۳

وسطر

۳5

4۱/48

۱5/5۷

۱4/۶۶

۳۱/۳۳

رامين

۳5/9

۲۶/۶۷

۳5/5۷

۳۲/۰۲

۳9/99

حصار مهتر

4۶/9

49/44

4۰

44

۶۷/5

حسن آباد باقراف

۳۶

4۷/۲۳

۲۰/8۳

۳۱/۲8

58/۱4

جعفر آباد باقراف

۲۳/۳

48/۱۷

۱۳/۳۳

۳۳/۳4

۳۰/۶۷

صالح آباد شرقي

4۰/4

۶۶/۲9

4۳/۳۳

5۲/۰۲

89/۳۳

کبيرآباد

۱8/۳

۲۰

۱5/5۳

5۳/۳4

۲9/۳۳

در این پژوهش ،بهمنظور ارزیابي و رتبهبندي بافتهاي فرسوده روستاهاي پيرامون کالنشهر تهران بر مبناي عناصر/اجزا
(سازههاي اصلي) فرم روستایي ،با روش ارزیابي توليد وزني تجمعي ( )WASPASبهشرح ذیل انجام شده است:
همانطور که پيشتر بيان شد ،در اولين مرحله از روش واسپاس ،به تشکيل ماتریس وضع موجود و گردآوري داده از
پانزده گزینه (روستا) موجود در ميان پنج عنصر (هشت شاخص براي فرم ساختمان ها ،نُه شاخص براي فرم زیربناها،
سه شاخص براي فرم کاربري اراضي ،پنج شاخص براي فرم تراکم ،و ده شاخص براي فرم توزیع /چيدمان) ارزیابي
کننده پرداخته شد (جدول .)۶
جدول  -6ماتريس وضع موجود (بر اساس متوسط هر يک از عناصر و اجزا فرم روستايي) (به درصد)
)Table 6- The existing status matrix (based on the average of each of the elements and components of the rural form) (In percent

نام روستا

فرم ساختمانها

فرم زیربناها

فرم کاربري اراضي

فرم تراکم

فرم توزیع /چيدمان

مزداران

49/۲

۳5/5۶

۳۷/۷۷

45/۳۲

49/۳5

آتشان

5۲/۱

۲۳/۱4

45/8

59/۱۶

4۲/49

یهر

5۱/۷

۱8/5۲

۱۱/۱

45/۳۲

۲۷/۳۳

مشهد فيروزکوه

۶۰/8

۳۰/۳8

۰

48

44/۶8

حصار کوچک

45

۳۲/59

۱۷/۷۷

۳۷/۳4

۳5/99

قلعه بلند

55/۶

5۰/5۶

4۱/۶۷

5۰

8۳/5

قوئينک رخشاني

5۱/۷

۱8/5۱

۱۳/۳۳

۲۷/98

5۲

زواره بيد

48/۳

۳۱/۱۱

۱۷/۷۷

۶5/۳4

4۳/۳۳
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Continue Table 6- The existing status matrix (based on the average of each of the elements and components of the rural form) (In
)percent

نام روستا

فرم ساختمانها

فرم زیربناها

فرم کاربري اراضي

فرم تراکم

فرم توزیع /چيدمان

وسطر

۳5

4۱/48

۱5/5۷

۱4/۶۶

۳۱/۳۳

رامين

۳5/9

۲۶/۶۷

۳5/5۷

۳۲/۰۲

۳9/99

حصار مهتر

4۶/9

49/44

4۰

44

۶۷/5

حسن آباد باقراف

۳۶

4۷/۲۳

۲۰/8۳

۳۱/۲8

58/۱4

جعفر آباد باقراف

۲۳/۳

48/۱۷

۱۳/۳۳

۳۳/۳4

۳۰/۶۷

صالح آباد شرقي

4۰/4

۶۶/۲9

4۳/۳۳

5۲/۰۲

89/۳۳

کبيرآباد

۱8/۳

۲۰

۱5/5۳

5۳/۳4

۲9/۳۳

در مرحله بعدي ،وزندهي سازههاي اصلي از طریق آنتروپي شانون و قضاوت متخصصان انجام گرفت (جدول .)۷
جدول  -7اوزان عناصر و اجزا فرم روستايي با استفاده از روش آنتروپي شانون و قضاوت متخصصان
Table 7- Weights of elements and components of rural form using Shannon entropy method and expert judgment

شرح

فرم ساختمانها

فرم زیربناها

فرم کاربري اراضي

فرم تراکم

فرم توزیع /چيدمان

Ej

۰/985۶4

۰/9۷۳۷۱8

۰/9۳۱۲۰9

۰/98۱94۶

۰/9۷5۰4۷

dj

۰/۰۱4۳۶

۰/۰۲۶۲8۲

۰/۰۶8۷9۱

۰/۰۱8۰54

۰/۰۲495۳

wj

۰/۰944۷5

۰/۱۷۲9۰8

۰/45۲5۷۲

۰/۱۱8۷۷9

۰/۱۶4۱۶۷

λj

۰/۲۶۶۷

۰/۲

۰/۳۳۳۳

۰/۰۶۶۷

۰/۱۳۳۳

λ j wj

۰/۰۲5۱9۷

۰/۰۳458۲

۰/۱5۰84۲

۰/۰۰۷9۲۳

۰/۰۲۱884

ẃj

۰/۱۰4۷99

۰/۱4۳8۳5

۰/۶۲۷۳95

۰/۰۳۲95۲

۰/۰9۱۰۲

پس از اینکه ماتریس وضع موجود تشکيل شد و اوزان عناصر و اجزا بهدست آمد ،محاسبات مربوط به مقادیر استاندارد
شده هر یک از سازههاي اصلي فرم روستایي (از طریق روش بيمقياسسازي نورم) ،واریانس مقادیر هر یک از عناصر
و اجزا اصلي فرم روستایي نرماليزه شده اوليه ،مقادیر محاسبه واریانسها ()  σ2 (Qi1و )  )σ2 (Qi1براي تمام گزینهها
انجام گرفت؛ و در نهایت به محاسبه مقدار 𝜆  Qi ،و رتبهبندي گزینهها پرداخته شد .در این بخش ،هر اندازه مقدار Q

یک گزینه باالتر باشد نشاندهنده وضعيت مناسبتر آن گزینه است (جدول .)8
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Table 8- Calculated of values 𝝀, 𝑸𝒊 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬 and ranking of options

نام روستا

𝜆

Qi

رتبهبندي

مزداران

۰/88۶8۲۲5۱8

۰/۳۱۰5۲۷888

5

آتشان

۰/85۲4۰۷۰۷۱

۰/۳4۳۶8۱8۱9

4

یهر

۰/984۶499۲9

۰/۱۳۳۳۲5۲۲۲

۱4

مشهد فيروزکوه

۰/9۷4۰۳۳۷۷8

۰/۰9۳۰۳۲945

۱5

حصار کوچک

۰/9۶۷۶۰49۶4

۰/۱8۳۷۲88۱۶

9

قلعه بلند

۰/8۶۳4۲۳8۱8

۰/۳۶8۰4۷۳۷۷

۲

قوئينک رخشاني

۰/9۷9۱84۳۳5

۰/۱544۱55۱9

۱۲

زواره بيد

۰/9۶۶۰۶484۶

۰/۱9۲8۰4۷۶۷

8

وسطر

۰/9۷۲59۳4۷8

۰/۱۶۷۰۷۲8۶۳

۱۰

رامين

۰/8995۲۳۷88

۰/۲۷4۲۱۳۲89

۶

حصار مهتر

۰/8۷۷8۲4۱۰۱

۰/۳4۳89۷598

۳

حسن آباد باقراف

۰/955۲459۷4

۰/۲۱8۶۷54۱۶

۷

جعفر آباد باقراف

۰/9۷5۱۶۷۷۲8

۰/۱5۷۱۰۳۰۲

۱۱

صالح آباد شرقي

۰/85۰۰8۷9۱۶

۰/۳859۳۰59۳
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نتيجهگيري
بافت فرسوده در مناطق روستایي از نظر شکل /فرم و محتوي /توزیع ،کارایي خود را از دست داده است از اینرو،
سازه هاي اصلي (پنج عنصر کلي) فرم روستایي یعني تيپ /گونه ساختمان؛ زیربناها؛ کاربري اراضي؛ تراکم؛ و
طرحبندي /توزیع (آرایش /نظم و ترتيب) مبنایي براي سنجش ،ارزیابي و یا ساماندهي (نوسازي) بافتهاي فرسوده
روستایي قرار گرفته ميشود .در این راستا ،یکي از اقدامات بنيادین و اوليه در رابطه با مناطق فرسوده روستایي ،ارزیابي
و رتبهبندي اینگونه مناطق با تأکيد بر پنج عنصر کلي مربوط به فرم روستایي است .بر مبناي چارچوب نظري تحقيق
(با رویکرد فرم پایدار روستایي) ،با نظر مردم محلي (در قالب مطالعات ميداني) و نيز دیدگاه کارشناسان و افراد خبره
براي تعيين ارزش و اهميت شاخصها (در قالب مطالعات ميداني) گردآوري شد .پس از جمعآوري دادهها و تشکيل
ماتریس تصميمگيري ،اوزان شاخصها با روش آنتروپي شانون محاسبه و سپس طي شش گام بافتهاي فرسوده مناطق
روستایي با تأکيد بر سازههاي اصلي فرم روستایي توسط روش ارزیابي توليد وزني تجمعي ( )WASPASرتبهبندي و
ارزیابي شدند .بر این اساس ،یافتههاي تحقيق نشان ميدهد روستاهاي پانزدهگانه مورد مطالعه به لحاظ وضعيت موجود
فرم (عناصر و اجزا) روستایي با هم تفاوت دارند؛ بدین معنا که وضعيت موجود فرم (عناصر و اجزا) روستایي در
روستاي مشهدفيروزکوه وضعيت نامطلوبتري در مقایسه با سایر روستاها دارد و سپس بهترتيب روستاهاي یهر،
کبيرآباد ،قوئينک رخشاني ،جعفرآباد باقراُف ،وسطر ،حصار کوچک ،زواره بيد ،حسن آباد باقراُف ،رامين ،مزداران،
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در شهرستان دماوند شرایط نامطلوبتري در مقایسه با سایر شهرستانهاي استان تهران دارد؛ سپس بهترتيب،
شهرستانهاي پيشوا ،تهران ،شهریار ،ري ،ورامين ،فيروزکوه ،و در نهایت رباط کریم قرار گرفتهاند (شکل .)۳

شکل  :3رتبهبندي شهرستانهاي استان تهران با تأکيد بر سازههاي اصلي فرم روستايي
Figure 3: Ranking of counties of the Tehran province with emphasis on the basic elements of rural form

از اینرو ،با توجه به وضعيت نامطلوب فرم (عناصر و اجزا) روستایي بهویژه در نُه روستاي فوقالذکر (شامل
مشهدفيروزکوه ،یهر ،کبيرآباد ،قوئينک رخشاني ،جعفرآباد باقراُف ،وسطر ،حصار کوچک ،زواره بيد ،حسن آباد باقراُف)
یا بهویژه در پنج شهرستان (شامل دماوند ،پيشوا ،تهران ،شهریار ،ري) ،ضروري است به ساماندهي (نوسازي) در ابعاد
مختلف بهطور همزمان و متوازن با مشارکت و همکاري مردم محلي (به عنوان بازیگران اصلي) و سازمانها و نهادهاي
ذیربط (دولتي ،خصوصي ،و نهادهاي مردم نهاد NGOS /به عنوان تسهيلگران) پرداخته شود.
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