
ي فرسودههابافتساماندهی اصلیي هاسازهبنديرتبه
روش ارزیابی استفاده از با هاشهرکالنروستاهاي پیرامون 

ARAS(1(نسبت تجمعی

2تهران)شهرکالنپیرامون (مطالعه موردي: 

4، حسن احمدي3، عبدالرضا رکن الدین افتخاري2âمهدي پورطاهري،1لیال دیانی

ریزي روستایی، دانشگاه تربیت مدرسدانشجوي دکتري، جغرافیا و برنامه-1
ریزي، دانشگاه تربیت مدرسدانشیار، گروه جغرافیا و برنامه-2
دانشگاه تربیت مدرسریزي،برنامهگروه جغرافیا و ،استاد تمام-3
دانشگاه تربیت مدرسریزي،برنامهگروه جغرافیا و ،استادیار-4

15/5/97: پذیرش16/12/96دریافت: 

چکیده
سازي از مفهومکهاند کارایی خود را از دست دادهبافت فرسوده در مناطق روستایی از نظر فرم و محتوي

این به تازگی پروراند. را در ذهن می(قسمتی از ساماندهی) نوسازي به ویژهيهاحرکتفرم خوب روستا 
براي مداخله ؛ بنابراینبا واقعیت متناسب نبودهها مدلولی بسیاري ازاست،در کشور مطرح شدهمسئله

،تیپ ساختمانشاملگونه مناطقاینهاي اصلی ساماندهی سازهبنابراینیابد. ایجاد تعادل ضرورت می
ترین عناصر رو پژوهش حاضر در پی شناسایی بااهمیتاز این.توزیع است،تراکم،کاربري اراضی،زیربناها

روش تحقیق این مقاله از بر این اساس . است(َارس) ارزیابی نسبت تجمعیروش ساماندهی با استفاده از 
اي و میدانی بوده که با استفاده از آوري اطالعات به دو صورت کتابخانهگردهکاربردي و شیونوع توصیفی 

ده پیرامون فرسوروستاهاينفر از نهادهاي محلی در 15و خانوار روستایینفر260نظر نامهپرسش

Email: Mahdit@modares.ac.irنویسنده مسؤل مقاله:                     *
1. Additive Ratio ASsessment (ARAS)

ارائه الگوي ساماندهی بافت هاي فرسوده روستاهاي «) با عنوان 1397این مقاله برگرفته از رساله دکتري (در دست اقدام/ .2
رشته جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه تربیت » پیرامون کالن شهرها (مطالعه موردي: مناطق روستایی استان تهران)

مدرس به راهنمایی دکتر مهدي پورطاهري و به نگارش لیال دیانی است.

ریزي و آمایش فضا برنامه

1397پاییز،3، شماره 22دوره 
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و پانزده متخصص علمی دریافت، توصیف و تحلیل شد. منتخب شهرستانتهران در هشتشهرکالن
ي فرسوده روستاهاي هابافتها در ساماندهی عنصر فرم ساختماندهد دست آمده نشان مینتایج به
تهران از اهمیت بیشتري در مقایسه با سایر عناصر برخوردار است.شهرکالنپیرامون 

.روش ارزیابی نسبت تجمعی، روستا، بافت فرسوده،فرمساماندهی،:کلیدواژگان

مقدمه-1
سازمانی، عدم تعادل، مهم مربوط به فضاي روستایی است که باعث بیمسائل فرسودگی یکی از 

منطقه/ در این راستا، ).15: 1384(حبیبی و مقصودي، شودمیقوارگی آن دم تناسب و بیع
که به دلیل فرسودگی، خرابی/ هاساختمانبا حدوده هاییمیعنی روستاییفرسودهبافت 

ویرانی، شلوغی، آرایش (نظم و ترتیب) یا طراحی ناقص، فقدان تهویه، روشنایی، و امکانات 
هاي کاربري اراضی، یا طرح/ طرح بندي بهداشتی، پوشش/ شمول بیش از حد زمین، فرسودگی

ها یا عوامل دیگراین، یا هر ترکیبی از عرض کم)(نظیر معابر پرپیچ و خم و یا با منسوخ شده
، سالمت، پذیر بودن در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله)(نظیر آسیبکه براي ایمنی

بافت در واقع. )10- 9: 2007(رابینسون و مول، اخالقیات، یا رفاه جامعه زیان آور هستند
دست داده فرسوده در مناطق روستایی از نظر شکل/ فرم و محتوي/ توزیع کارایی خود را از 

مفهوم سازي از فرم در این خصوص). 67-66: 2011(اکبرپور سراسکندرود و همکاران، است
این مبتنی بر قسمتی پروراند.ها/ اقدامات (به ویژه) نوسازي را در ذهن میخوب روستا حرکت

است. در/ نامطبوع روستایی انگیزنادیده گرفتن برآیندهاي کیفی در شرایط اسفاز ساماندهی
طالحات فرم ند براي کارایی این مناطق خاص در اصتوانمیها آنبافت محالت فرسوده روستا

فرسودگی و ساماندهی مسئله). 208-207: 2005(تلن، دیده شوندروستایی به جهت معیار
ها، مدل و ولی بسیاري از برنامه،ي فرسوده در دهه اخیر در کشور نیز مطرح شده استهابافت

متناسب نبوده است (اکبري و همکاران، هابافتالگوهاي درنظر گرفته شده با واقعیت این 
ایی استان در مناطق روست1390سرشماري آبان ماه سال نتایج بر مبناي ). 25-26: 1392
استفاده از سال30کونی با عمر/ قدمت بیش از به دلیل باال بودن تعداد واحدهاي مستهران
و قابل توجه بودن ونیاغلب واحدهاي مسکمساحت کمح کم دوام در واحدهاي مسکونی، مصال

دن استان تهران به دلیل وجود خیز بو، همچنین زلزله(مرکز آمار ایران)آنجمعیت روستایی
از خطرهاي بزرگی ریشتر7اي با بیش از هاي فراوان و فعال و احتمال وقوع زمین لرزهگسل

(ملک کندرا تهدید می(و شهري)است که مناطق مسکونی (به ویژه) و غیرمسکونی روستایی
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ي فرسوده به منظور ایجاد تعادل هابافتمداخله در بنابراین؛)21: 1391محمودي و همکاران، 
اي از مجموعهگیرد. بدین مفهوم که بتوان باهاي بالقوه و بالفعل یک بافت صورت میمیان توان

ین راستادر ا). 125: 1392شرایط نابسامان را سامان داد (مبهوت و محمدي، اقدامات
ها به منظور مند ساختن فضاهاي روستایی با توجه به روابط فضایی آنساماندهی روستایی، نظام

روستاست. اد محیطی زیبا و موزون در ها و ایجانسجام فضاها و دسترسی راحت و سریع بین آن
شرایط تحقق ارتباطات و تعامل و تکامل فضاها را با توجه به شرایط زمان و نیازها با ساماندهی

پایدار روستایی است هبنابراین ساماندهی در راستاي توسع؛دهدحفظ هویت روستا صورت می
هی ) اصلی ساماندهاي (عناصر/ اجزاسازهرواز این). 79و 77: 1384(شماعی و پوراحمد، 

ازپنج عنصر کلی مربوط به فرم روستایی عبارتي فرسوده روستایی یعنی هابافت(نوسازي) 
طرح بندي/ توزیع (آرایش/ نظم و ، کاربري اراضی، تراکم و زیربناهاتیپ/ گونه ساختمان، 

گویی به پاسخپی درپژوهش حاضر). در این راستا22:2010است (دمپسی و همکاران، ترتیب)
ي فرسوده روستاهاي هابافتساماندهی اجزاکلیدي است که کدام یک از عناصر و پرسشاین 

از به منظور دستیابی به این مهمتهران از اهمیت بیشتري برخوردار است؟شهرکالنپیرامون 
به عنوان یکی از جدیدترین، مؤثرترین و در عین حال که (َارس) روش ارزیابی نسبت تجمعی

(چترجی و بوس، بهره گرفته شده است1گیري چندمعیارهدر تصمیمهاترین روشساده
دهقانی و ؛ 217:2013؛ استنوجکیک و همکاران، 336:2015استنوجکیک، ؛ 536:2013

.)13: 1394آبادي و همکاران، ؛ شفیعی نیک115ـ114: 1395اکبري نوري، علی

مبانی نظري-2
حرکت، الگوي فضایی جامع/ کامل، ساکن/ بیرا به عنوان از محققان فرم روستابسیاري 

در سطح درون ).39:2006(جبارین، اندتعریف کرده روستاعات کالبدي پایدار/ دائمی در موضو
- ساختار کالبدي و الگوي عناصر روستاییعنوانبه تواندمی» فرم روستایی«اصطالح روستا

تعریف شود شمار دیگر و موارد بیهاتقاطعها، فضاها، ها، خیابان، قطعه زمین، بلوكهاساختمان
توسط » فرم پایدار روستایی«شوند. اخیراً بندي هستند و به کار گرفته میکه این عناصر شکل

ها، تقویت/ افزایش ) تعریف شده است و شامل مفاهیم فشردگی200ویلیامز، برتون، و جنکز (
هاي مختلط، تیپ/ نوع/ گونه/ شکل کاربريروستایی، طراحی سنتی محل/ محله/ منطقه، تراکم، 

دهد انعکاس نشان میزي) است. این سطوح چندگانه تعریفسامتمرکزمسکن، عدم تمرکز (نا

1. MCDM (Multiple Criteria Decision Making)
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و به کاربردن این اطالعات به عنوان پایه1دید از محل که شما داریددیدي که پایداري درباره 
از فرم 2متن هنجاربنیادبافت/بربسیاري از محققاناي براي سیاست/ خط مشی است. 

، معنایی 3که هفت بعد سرزندگیاند متمرکز شدهتر) روستایی و تعریف توسعه یافته (کالن
، 7، کنترل/ نظارت6، دسترسی5، سازگار (متناسب/ اندازه بودن/ خواندن)4(درك، حس، مفهوم)

براي معماري تئوري را ها اینبسیاري از محققانشود. را شامل می9، عدالت8کفایت/ کارایی
هاي انسانی و پیوندهاي قابل تعمیم بین ارزش«ن به عنوااند، که به کار گرفتهشانهنجاربنیاد

تعریف شده است »بینیدیا براي دانستن یک روستاي خوب هر طور که شما میگاهفرم سکونت
یک مدل/ الگوي یگانه از فرم پایدار شویم یادآور میدر این راستا، ). 207-206: 2005(تلن، 

.)1:2002اشد (شیر، بی. و شیر، دي، ها قابل اجرا بکه در همه مکانوجود ندارد روستایی 
فرم سپساست، فرم یک برایندي از گردآمدگی عناصر کم و بیش مکرر طور که بیان شدهمان

الگوهاي روستایی تا درجه . ومی زیادي است) برایندي از عناصر مفهلگوي روستاییروستایی (ا
نامتمایز انواع عناصري که ستند از یک تعداد محدود شده به نسبتزیادي مصنوعی/ ساختگی ه

این الگو، عناصري که از نظر مفهومی شباهت زیادي دررواند. از اینشدهترکیب و مکرر/ تکرار 
عناصر مفهومی مخصوصاً. بندي مفهومی قرار گیرندتوانند در یک گروهبا یکدیگر دارند می

بندي خیلی ویژه، طرح/ ممکن است الگوهاي خیابان، فرم و اندازه بلوك، طراحی خیابان، شکل
هاي سازهرو). از این39:2006(جبارین، ها و فضاهاي عمومی و مانند آنبندي پاركطرح

نصر کلی پنج عي فرسوده روستایی یعنی هابافت) اصلی ساماندهی (نوسازي) اجزا(عناصر/ 
است.به شرح زیر بیان شده مربوط به فرم روستایی 

هاساختمانـ فرم 
هاساختمانگیريجهتگیرد عبارت ازمورد توجه قرار میدر این عنصرمعیارهایی که 

که مؤثر بر جریان تبخیر و یا فرایند فضاي سبز و آب،هاو تراکم آن(مسکونی و غیرمسکونی)
یا فضاهاي باز (از جمله دسترسی به باغچه/ بوستان در حیاط هاساختمانشدگی سطوح خشک

کاري روستا) که باعث ها و سطوح رنگ (رنگمصالح ساختمانی، جدارهاست، یا در جلوي خانه)

1. Seeing what you have locally
2. Normative context
3. Vitality
4. Sense
5. Fit
6. Access
7. Control
8. Efficiency
9. Justice
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با توجه به .)47: 1388(حقیقت نائینی، است ،شودگرمایی و توزیع حرارت میهجذب یا ذخیر
یا ظرفیت حرارتی کم با ظرفیت و مقاومت حرارتی زیاد،تواندمینوع مصالح آب و هواي روستا 

هاي توپر و فشرده)، با توجه به اقلیم منطقه مثل فرم فشرده (پالن/ شکلهاساختمانفرم .باشد
فرم کشیده ساختمان (پالن گسترده)، فرم مکعبی شکل و پالن مربع (بهترین فرم ساختمان)، 

ي بستههافرمي آزاد، و هافرمکعب، شکل مکعب مستطیل، فرم صلیبی شکل، فرم انا شبیه به م
نماي یعنی گیري ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی) با توجه به اقلیم منطقه . جهت قرارباشد

. ب، جنوب شرقی تا جنوب غربی باشندبه جنوب تا جنوب شرق، شرق تا جنواصلی ساختمان رو
ارتباط ساختمان با زمین هدار)؛ نحوم (تاق گنبد، مسطح، شیببا توجه به اقلیم منطقه، نوع با

نقل از بهWWW.IACENTER.IR(هاي چوبی با کرسی چینی بنایی) ه(روي زمین، روي پای
هاي مناسب روشن، تیره، یا هاي مختلف (استفاده از رنگاستفاده از رنگ. )1مرتضی کسمایی

دیوارهاي یک ساختمان براي کنترل اثرات گرمایی تابش آفتاب در آزاد) در سطوح خارجی 
ها در نما نشینیتعیین انواع عقب)؛49: 1390هواي داخل آن (لشکري و همکاران، 

مورد توجه قرار است هاساختماندر فرم که نشینی در ورودي، همکف و در ارتفاع) (عقب
هاي کنندهیکی از بنیاد تعیین2»فرم خوب روستا«در هابر این. عالوه)134: 1391(عبادي، 

،س(آکر و ویکمنهاي فضایی استدر نوسازي، فضاي داخلی و نظم/ آرایش3کیفیت فضایی
پذیر به ساکنین امکان ، طرح/ آرایش انعطافهاساختماندر نوسازي پایدار . )183-184: 2014

)، 21:2011(گو، شان تسهیل شود زندگیکه دهد میبه کارگیري فضا براي اهداف مختلف 
(کوثارکار و هاي فرم روستایی استشناختی (سبزینگی) یکی از معرفطراحی بومهمچنین

ي سالم/ ایمن یکی از شرایط اصلی در معماري هاساختمان. ساختن )4250:2014همکاران، 
، دي و کندي، ام، است (کنديشناختی (در فرایند نوسازي ساختمان پایدار) اکولوژیکی/ بوم

برخی از معیارهاي اساسی در این راستا).836:2011؛ الچینووین و راسلنس، 225-226: 1996
ریسک (به ویژه) جهت افزایش ظرفیت تحمل در برابر سازيمورد نیاز در طراحی و ساختمان

خوب در پیوند ،ها و فونداسیونپیوند مناسب بین دیواره،فونداسیون محکمزلزله عبارت از
دیوار با فضاهاي باز ،پیوند مناسب سقف،ارتباط مناسب بین سقف و دیوارها،هاي دیوارگوشه

).161: 1390(پریشان، استنواره سردر خوب، کم

)، خالصه کتاب اقلیم و معماري مرتضی کسمایی، به تنظیم: هیال WWW.IACENTER.IRدر سایت مرکز معماري ایران (1
نمایید.آن قرار دارد. براي اطالعات بیشتر به این منبع مراجعه 27ـ26، 23پزشک منش، در صفحه 

2. Good Rural Form
3. Internal Spatiality and Spatial Arrangements
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ـ فرم زیربناها
گاز، تأسیسات تجهیزات کارآمد/ مؤثر (شیر آب/عبارت از یارهاي عنصر فرم زیربناها مع

سازي روکش،و...بودن خطوط انتقال نیرو و تلفنتوکار )؛ 20:2011(گو ) و...برقی/ الکتریکی
ظرفیت/ ،)163و 120: 1386سازي مناسب آن (حبیبی و همکاران، مجدد شبکه معابر و کف
تر و گشادتر کردن معابر تنگ و باریک و پر پیچ و خم ها (یعنی پهنگنجایش یا اندازه خیابان

تأمین روشنایی مناسب و )؛205:1958(لینچ و رودوین، ي فرسوده روستایی)هابافتدر 
همچنین ؛ استنفوذپذیري بافتو نورپردازي با فواصل مناسب در سطح معابر؛ پیوستگی معابر؛ 

دسترسی به خدمات روزانه و محلی؛ توجه به جذابیت و مطلوبیت، فضاي سبز در حاشیه معابر؛ 
اسب، همواري؛ توپوگرافی مناسب (حداکثر روها/ معابر شامل عرض منکیفیت مناسب پیاده

روهاي یکپارچه، ایمن و مناسب در تمام درصد)؛ وجود پیاده4شیب طولی مسیر پیاده 
هاي محلی ري نبودن خیابانهاي محله؛ پیوستگی مسیرهاي پیاده از مبدأ تا مقصد؛ عبوخیابان
)؛ 90-86: 1392توي، (تاجیک و پرفرم زیربناهاي روستایی استهايعنوان معرفنیز به
گیريجهت)؛ 62: 1396کیفیت محیطی منظر خیابان (آزادي قطار و همکاران، ها بر اینعالوه

سین آبادي و همکاران، (حمناسب فضاهاي آزاد (معابر و حیاط) با توجه به عوامل آب و هوایی
(مفهوم روستایی)؛ سهیم بودن در هزینه مؤثر براي سیستم هاي پایدار فاضالب 104: 1391

)43-42، 40: 2006(جبارین، / طراحی بوم شناختی در فرم پایدار روستایی)1روستاسبزینگی
(اسدیاناست در فرم زیربناها موردتوجه نیزدفع فاضالب (به ویژه) خانگیهو روباز نبودن شبک

).153: 1390و سیاحی، 
ـ فرم کاربري اراضی

تعداد امکانات کلیدي نظیر بانک، رستوران یا کافه، و ، 2در عنصر/ معیار کاربري مختلط
هاي مربوط به سطح فضاي سبز، سطح نفر ساکنین (یعنی سرانه1000مانند آن براي هر 

فضاهاي آموزشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، امنیتی، فرهنگی، مذهبی و نظایر آن در حد 
(شوارز، ختلط افقی و یا عموديهاي متعداد کاربريو ؛استانداردهاي تعیین شده روستا)

هاي تجاري در فروشی و کاربريهاي مختلط، شامل مسکن، خردهکاربريیعنی)،35:2010
). در 71، 58: 1391(میرمقتدایی و همکاران، گیرندمورد توجه قرار میسطح افقی و عمومی

تجاري، آموزشی، هاي متنوع و سازگار در کنار هم مانند مسکونی، واقع قرارگیري کاربري
ي چند عملکردي؛ تأمین هاساختمانهاي ناسازگار؛ وجود فضاي سبز؛ حذف کاربري

1. Green Urbanism
2. Mixed USe
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(از نظر نوع کاربري و کمیت و کیفیت آن)؛ وجود کاربري هاي مورد نیاز در مقیاس محله 
بافتی فشرده و متراکم (تا حد امکان) به منظور نزدیکی مقاصد مختلف مورد توجه قرار 

).89: 1392یک و پرتوي، گیرند (تاجمی
ـ فرم تراکم

اندازه قطعه زمین هر واحد مسکونی تک سه معیار توسعه تراکم تک خانواري عبارت از
در توانمیخانواري، تراکم، و سطح بنا (براي واحدهاي واحدهاي مسکونی چندخانواري نیز 

متوسط/ میانگین اندازه قطعه زمین -اندازه-قطعه زمیناست. در این خصوص،نظر گرفت)
واحدهاي تر، تراکم باالتر؛هر واحد مسکونی تک خانواري در محله؛ اندازه قطعه کوچک

تقسیم شده بر منطقه خانواريتکواحدهاي مسکونی -تراکم-خانواريتکمسکونی 
یربناي متوسط/ میانگین سطح ز-سطح زیربنا؛مسکونی محله؛ نسبت باالتر، تراکم باالتر

دهددر محله؛ سطح زیربناي کمتر، تراکم باالتر را نشان میخانواريتکواحدهاي مسکونی 
ارتفاع ، وسعتبر عالوه).4253:2014؛ کوثارکار و همکاران، 214:2004(سانگ و ناپ، 

(تعداد طبقات ساختمان یعنی یک طبقه، دو طبقه از معیارهاي تراکم نیز ) و...ساختمان 
بر افزون). 72:2009؛ برگهوسر پونت و هوپت، 78:1394(جمالی، روستایی استکالبدي فرم 

ي جدید (نوسازي کامل) باید از نظر تناسب حجمی و ارتفاع با بافت موجود هاساختمانهااین
ي اطراف هاساختمانهماهنگ باشند. بدین معنا که از احداث بناهایی که از نظر ارتفاع با 

ي جدید را متناسب با هاساختمانکم ارتفاع) اجتناب کرد. در واقعتضاد دارند (مرتفع یا
باعث ناهماهنگی هاساختمانتغییر ناگهانی مقیاس همچنینبناهاي موجود در نظر بگیرید. 

اندازي و بر بناهاي همجوار (مانند سایههاساختماندر منظر بصري شده و تأثیرات منفی 
این تأثیرات هاساختمانکند. تغییر تدریجی ارتفاع تشدید میهاي سریع هوا) را ایجاد جریان

دهد. حفظ قلمرو و حریم خصوصی/ توجه به اصل محرمیت براي منفی را کاهش می
به یکدیگر با استفاده از تمهیدات طراحی از اهمیت بسزایی هاساختمانجلوگیري از اشراف 

رو آسایش دیداري (در ). از این80،92ـ79: 1391برخوردار است (میرمقتدایی و همکاران، 
است (تراچت و در ابعاد اجتماعی از نوسازي پایدار هاي مهمشاخصمعرض دید) یکی از 

).1515:2014سالوسن، 
)هافرمفرم توزیع/ طرح بندي (محتوي روابط، آرایش و چیدمان/ توزیع -

ها/ گذرها/ نوع، پهنا، تعداد راه-هاي خیابانمشخصه/ ویژگیمعیارهاي این عنصر شامل 
ه/ تیپ هاي) ساختمان هاي اطراف و انواع (نوع/ گونبا کاربري- ها، طراحی سرعتکوي

هایی با پهناي زیاد و طراحی هاي مسکونی جلو خیابانقسمت(براي مثالهماهنگ باشد
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هناي زیاد هاي مسکونی ناسازگار هستند. طول و پهاي خیلی سریع، با کاربريبراي حرکت
هاي اصلی حرکت اهل محل هراههاي غیرمسکونی، شاخیابان به ویژه در مجاورت کاربري

یعنی خرده هااست)؛ نزدیکی/ مجاورت یک موقعیت به دیگري یعنی فواصل بین مکان
در این .هاي مسکونی نزدیکی/ همجواري داشته باشندفروشی و فضاي عمومی با کاربري

خدمات و فضاهاي عمومی و توجه به کمیت و کیفیت فضاهاي دسترسی کافی به راستا
ا سازمانی، مدارس و ها، کاربري اراضی فضاي باز/ تفریحی یها، میدانعمومی (شامل پارك

هاي اراضی در یک منطقه اگر کاربريگیرد.و مانند آن مورد توجه قرار میامکانات دیگر و...)
کم خواهد بود، نمایانگر آن منطقه همگنی معین همه یکسان/ یکنواخت هستند، ترکیب 

یک منطقه ناهمگن ان در تنوع فضایی است. به جاي آنو فقد1(همگونی/ تجانس)
هاي اراضی درون یک کاربريترکیب شده از طیف وسیع (انواع مختلف) از 2(نامتجانس)

بر دهنده یک سطح باال از تنوع فضایی است. ترکیب مبتنیکه نشانمنطقه تعریف شده
یحی، ، دو خانواري، چند خانواري، فضاي باز و تفرخانواريتکي سازمانی/ نهادي، هاکاربري

ي اراضی هاکاربريترکیب (مخلوط) کافی از در واقع.است...خرده فروشی، و صنایع سبک و
ي هاکاربريقرارگیري همچنین،)222-221، 219-217، 210: 2005(تلن، وجود دارد

ي جاذب جمعیت در مرکز محله؛ رعایت شعاع هاکاربريتجاري، اوقات فراغت و سایر 
بین معابر اصلی متر)؛ برقراري پیوند 400تا 300-دقیقه 10تا 5عملکردي مراکز خدماتی (

ها با معبر موجود محله؛ ایجاد معبر جدید درون محله؛ باز کردن معابر بن بست و پیوند آن
ها و هاي بن بست؛ تعدد تقاطع) یعنی کم بودن تعداد کوچه40، 44: 1389جدید (شولی، 

متر)؛ وجود 90تا 80هاي محله (طول بلوك ها؛ کوچکی بلوكکم بودن فاصله بین تقاطع
)؛ گسترش پارك 90: 1392مسیرهاي گوناگون براي رسیدن به یک مقصد (تاجیک و پرتوي، 

بین بافت (حبیبی ايتداد مسیرهاي اصلی و لکهو فضاي سبز روستایی به َاشکال خطی در ام
در جهت ي بایر و برخی واحدهاي مخروبه هاکاربرياستفاده از )؛ 140: 1386و همکاران، 

(مثل سرانه آموزشی، درمانی، تجاري، فرهنگی، فضاي سبز، تفریحیافزایش سرانه ) و...ها 
توزیع فضاي جغرافیایی تمام شبکه تأسیسات زیربنایی که )؛ 1394:2پوراحمد و همکاران، (

.)103:2011(نیومن، و طراحی شبکه اتصاالت مدنظر هستندریزيبرنامهدر 
هاي اصلی ساماندهی (نوسازي) سازهمطالعات بسیاري در خصوصچه بیان شدبر آنعالوه

(مستقیم و غیرمستقیم) گاهیسکونتي فرسوده یعنی پنج عنصر کلی مربوط به فرم هابافت
بیان شده است.1در جدول منتشر شده که

1. Homogeneously
2. Heterogeneously
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ي فرسوده روستاییهابافت(نوسازي) هاي اصلی ساماندهی تحقیقات و تجربیات سازه1جدول 
(پنج عنصر فرم روستایی)

عنوان مقاله/ 
تحقیقات

مؤلف/ 
ها/ شرحیافتهمؤلفان

یطراحهانگار«
يفرم شهر«
و شهر »داریپا
همطالعیخیتار

ی: بررسيمورد
يهاگاهسکونت

یابانیبهحوز
»استان اصفهان

حقیقت 
: 1388نائینی، 

41.

ياسناد و مدارك به منظور دسته بنديمحتوالی، شامل تحلتحققيروش به کار رفته برا
یخیتاريشهرهايهایژگیویدانیو مياسنادهمطالعزیاز اصول مورد اجماع و نيامجموعه

ينظریها با اصول منبعث از مباناستان اصفهان به منظور انطباق آنیابانیبهواقع در حوز
دهد که صاحب ینشان مقیتحقنیحاصل از اجیاست. نتاي) شهرداریفرم پایاصول طراح(

یطراحدار،یها، حمل و نقل پاتیها و فعاليتنوع در کاربرجادیا،یفشردگچون ینظران بر عوامل
در . دارنددیتأکداریپايفرم شهرجادیو... به عنوان عوامل مؤثر بر اافتیفعال، بازریغيهاستمیس

زانیها به مانطباق آنهدهندمورد مطالعه نشانيشهرهايهایژگیوهمطالعچارچوبنیهم
.مورد اشاره استينظريهاافتهیاصول و ابیقابل توجه

بهسازي و 
نوسازي شهري از 

علم دیدگاه 
جغرافیا

شماعی و 
پوراحمد، 

1384 :11 ،
، 15ـ14
.23ـ22

ي هابافتهاي نوسازي (به عنوان قسمتی از ساماندهی)شاخصمعیارها و در بخشی از این کتاب
عبارت است از:ها ترین آنمهماشاره کرده که یعنی عناصر مربوط به فرم شهري فرسوده 

ها (متراکم، ؛ ترکیب فضاها و بافت محلهساختمانجهت ساختمان یا جهت استقرار؛ نوع پالن 
(ظرفیت حرارتی زیاد، ظرفیت حرارتی کم)؛  کمی پراکنده، پراکنده)؛ ضخامت و جنس دیوارها 
عدالت: توزیع فضایی کالبدي عناصر و خدمات در بافت به صورت متعادل و متوازن و متناسب با 

تسهیالت آموزشی، بهداشتی، تفریحی و نیاز شهروندان؛ تأمین نیازهاي شهروندان از جمله 
(قرار گرفتن فضاهاي سازگار کنار ي ناسازگارهاکاربريحذف سازگاري: ها؛ امثال اینورزشی و
نزدیک یا دسترسی راحت براي تأمین نیازهاي زندگی، فواصل پیاده، هآسایش: فاصل؛یکدیگر)

کیفیت محیطی: مطلوبیت تأسیسات و تسهیالت بافت؛قابلیت دسترسی به خطوط حمل و نقل و
هاي اجتماعی، فضاهاي کالبدي براي زندگی، حرکت و حمل و نقل، کار، تفریح، و سایر فعالیت

با توجه به هاکاربرياقتصادي و فرهنگی شهروندان باید ضمن رعایت همجواري و عدم همجواري 
و توجه به فرهنگ بومی شود؛سرانه سالمتی فرهم تراکم و سرانه، رعایت استانداردها و معیارهاي

...؛ وجغرافیاییهساختارهاي هر منطق

و یمدل مفهوم«
یلیچارچوب تحل

با يمدارادهیپ
کردیبر رودیتأک

ي نوشهرساز
؛يمطالعه مورد(

فاز چهار مهرشهر 
)»کرج

تاجیک و 
: 1392پرتوي، 

ـ 93، 83، 81
94.

اي و میدانی و با استفاده از مدل کیفی سوآت انجام شیوه کتابخانهاین تحقیق از نوع کاربردي، به 
هایی دهد که در قالب ماتریس سوآت، مؤلفههاي تحقیق این مقاله نشان میشده است. یافته

چون امنیت و ایمنی، کیفیت محیط، حمل و نقل هوشمند، تنوع اجتماعی، کاربري مختلط، 
مگی از اهمیت باالیی در تحقیق پیاده مداري دسترسی مناسب و مدیریت شهري کارآمد ه

هایی چون کیفیت محیط، ایمنی و برخوردارند، با این حال در منطقه مورد مطالعه، نقش مؤلفه
نمایاند. در این راستاتر میها، پررنگامنیت و مدیریت شهري کارآمد در قیاس با سایر مؤلفه

در خصوص ارتقاي کیفیت محیط شامل ایجاد مسیرهاي پیاده ایمن و جذاب، راهبردهاي مهم
هاي تأمین ... بوده است. در رابطه با مؤلفهو راحتی عابران، گسترش فضاي سبز وتوجه به آسایش

بوده است. و...امنیت، راهبردهاي اصلی شامل تأمین روشنایی محدوده، ارتقاي امنیت اجتماعی
از جمله و...هاي آموزش همگانینقل عمومی و کمک به برنامهتقویت سیستم حمل و 

راهبردهاي ذیل مؤلفه مدیریت شهري کارآمد بوده است.

ارزیابی کردن «
فرم خوب شهري 

هدر محله فرسود
شهري: یک 
»کاربرد تجربی

: 2005تلن، 
204 ،210 ،

226.

محله کیدر يشهرکالبديفرم یابیارزيرا برا»يشهرفرم خوب«ي ارهایمقاله معنیا
اطالعات ستمیبا استفاده از سری. هشت متغگیردمیدر نظر فرسوده/ قدیمی (در آمریکا)

پذیريزیست«به اهداف بلند مدت ییگودر پاسخکالبديطیشرایابیارزيبراییایجغراف
هشت متغیر عبارتند از:در این راستا.شودمیو پوشش داده يریگاندازه»يشهر
حیطه/ عرصه عمومی بسته/ منزوي است، به واسطه ) 1(تعیین/ حد و حصار فضایی:�

) فضا تعریف شده و ساخته شده است در مقایسه با 2ي دیگر یا درختان خیابان (هاساختمان
) وجود فضاي 2روها () وجود پیاده1حیطه/ عرصه عمومی: (�تعریف نشده و مانده/ باقی مانده 

تناسب �ها ها، مرکز خرید/ بازار، یا میدان، پاركهاساختمانعنوان عمومی ساخته شده به
) 2) کنار هم چیدن کاربري ساختمان با تیپ (نوع/ گونه/ شکل) خیابان تناسب دارد؛ (1فضایی: (

(نوع/ گونه/ شکل) محله به نحو مناسبی با هم مطابقت داده شده هوسعت قطع زمین با تیپ 
(تنوع فضایی یا ترک�است.  (تجانس/ تشابه):  ) خرده فروشی و 1یب در مقایسه با همگنی 

(هاکاربريفضاي عمومی با  (مخلوط) کافی از 2ي مسکونی نزدیکی/ همجواري دارند.  ) ترکیب 
ها ممکن است از محلهیدر بعضدهد که هاي تحقیق نشان میي اراضی. یافتههاکاربري

با یمناطق،هاي کالبدي آن)ارزش ذاتی ویژگی(به دلیل مناطق حفظ و نگهداري به ییهاهیتوص
.استيضرور(نوسازي)وجود داشته باشد که در آن مداخلهیو مناطقيعملکردلیپتانس
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1ادامه جدول 

عنوان مقاله/ 
ها/ شرحیافتهمؤلف/ مؤلفانتحقیقات

گونه شناسی، «
مدل ها، و 

ي هافرممفاهیم 
»شهري پایدار

جبارین، 
38:2006

پرسشبه ن،یبر اکند. عالوهیآن را مشخص میطراحمیو مفاهداریپايشهريهافرممقاله نیا
کند. یکمک مشتریبپایداريبهگرانیاز دشیبيشهريهافرماز یبرخایآکهپردازدمینیاز ا
و داریتوسعه پاریزيبرنامهاتیاز ادبیعیارتباط با بخش وسيبرایموضوعلیو تحلهیتجز
مربوط یطراحمفهومهفت هالیو تحلهیتجزاین مورد استفاده قرار گرفته است. ستیزطیمح
تراکم، دار،یحمل و نقل پا،يساز: فشردهکند که عبارتند ازرا شناسایی میداریپايشهرفرمبه 

آنکند. یمییرا شناساینگی فعال و سبزریغيدیخورشیتنوع، طراح،کاربري اراضی مختلط
(احیاي سنت هاي غیرعاديتوسعهکه شاملکندیرا مشخص مداریپايهرشيهافرمچهار نوع 

داریفرم پاسیمقاله ماترنیاتی. در نهااستبوم شهريو فشرده،شهر ،يانسداد شهر،باارزش)
ارائه يداریپايبرايمختلف شهريهافرمسهم یابیدر ارززانیرکمک به برنامهيرا برايشهر

.دهدیم

عناصر فرم «
»شهري

دمپسی و 
همکاران، 

.22ـ21: 2010

شامل تیپ/ گونه ساختمان، زیربناهاي حمل و نقل، يشهراصلی فرمعناصرابتدا در این پژوهش
کند و نحوه یمشخص مقیاهداف تحقيرا برابندي/ توزیع کاربري اراضی، تراکم، طرح

محله پانزده پنج شهر مورد مطالعه وخصوصیاتو سپسدهدیمحیها را توضآنيریگاندازه
نیدهد. ایقرار می، مورد بررساستمورد بحث یتجربقیرا که محور تحقمطالعهمورد 

مناطق مورد مطالعه يو اقتصادیاجتماعيهایژگیو ويشهرفرماز یطرح کلکیخصوصیات
هاو محلهمورد مطالعهيشهرهادر يشهرفرم يهایژگیوینیبا بازباین تحقیقدهد.یرا ارائه م

و یاجتماعيهایژگیمختلف با وکالبديدهد که چگونه عناصر یو نشان مشودمیگیري نتیجه
.شوندیادغام مياقتصاد

فرم يریاندازه گ«
فشرده/ متراکم

مطالعه : يشهر
موردي: شهر 

»هندناگپور، 

کوثارکار و 
: 2014همکاران،

4246 ،4251 ،
4253

پردازد. یمیفشردگتراکم/ يریگمختلف و ابعاد اندازهيپارامترهایمقاله به بررسنیا
ناگپور هند قدیمی مطالعه شهر يبراهاهاي آنهاي فرم شهري و شاخص/ ویژگیاتیخصوص
تراکم: تراکم جمعیت ناخالص، �ها عبارتند از: هاي کلیدي و شاخصویژگیدر این راستااست.

از راه دور تا مرکز تیجمعچگالی توزیع/ پخش: �تراکم متوسط (منطقه پر از ساختمان)، و..؛ 
شبکه حمل و نقل: میانگین طول سفر، چگالی/ تراکم شبکه معابر، شاخص �..؛ ، وجاذبه
�..؛ ومی، وبه حمل و نقل عمدسترسی: دسترسی به خدمات، دسترسی �..؛ روي، وپیاده

به یمسکونکاربرينسبت ترکیب/ آرایش کاربري اراضی مختلط: �شکل: شاخص پراکندگی؛ 
يمطالعه تالش برانیادر واقع و...باز استفضاينسبت ساخته شده به نی،مسکوریغ

ن مطالعه نشان یااست.ی/ تراکمفشردگيایمزااستنتاج کردنيبرايفرم شهريریگاندازه
کینزدندهیدارد، اما ممکن است در آ/ متراکمفرم جمع و جورکیکه شهر ناگپور، ذاتًادهدمی

خود / متراکمجمع و جورخصوصیاتحفظ يها برااستیسيسازادهیبه پازیو نپراکنده شود
شنهادیپيبه دست آمده براجینتا، همچنینوجود دارديشهرداریبه توسعه پایابیدستيبرا
فرمبه یابیدستيبرايشهرفرمدگرگون کردن (نوسازي)مداخله و يراهبردهاها و استیس
.شودمیاستفاده ي) شهرمتراکم/ فشرده(داریپا

فان با استفاده از متون در دسترس)نبع: مؤل(م

به موارد زیر اشاره کرد:توانمیهاي موجود تحقیقات و یافتهدر مجموع با بررسی کوتاه
ي فرسوده یعنی پنج عنصر هابافتهاي اصلی ساماندهی هاي سازهکه شاخصبا توجه به این 

هاي روستایی در پیرامون کلی فرم از مبانی نظري استخراج شده و قابلیت تعمیم به سکونتگاه
عناصر/ محققان همچنینپذیري مناسب برخوردار باشد. از تعمیمتواندمیشهرها را دارد، کالن
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به هاآناما هیچ یک از ،انداز زوایاي مختلف مورد توجه قرار دادههاي ساماندهی را سازه
رو ما در از این،ستته انپرداخي فرسوده روستایی هابافتساماندهی ي اصلیهاسازهبندي رتبه

ي از گیربهره(با ي فرسوده روستاییهابافتساماندهی اهمیت باعناصر به شناسایی این تحقیق 
ریزيبرنامهما را در دستیابی به یک به این مهم توجه. پردازیممیروش ارزیابی نسبت تجمعی) 

تواندمیپژوهش حاضر داراي نوآوري است و ؛ بنابراینکندتر هدایت میتر و مطلوبدقیق
.کندشکاف تحقیق را پر 

شناسی تحقیقروش
ي از گیربهرهي فرسوده روستایی با هابافتاماندهی ) اصلی ساجزا(عناصر/ هاسازهبندي رتبه

پذیر است. بر این اساسي هدف و متخصصان علمی انجامهاگروههاي علمی و دریافت نظر روش
اي و آوري اطالعات کتابخانهگردهروش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی و کاربردي و شیو

ي تحقیق مورد هاشاخصري تحقیقاساس مبانی نظ. بدین معنی که برمیدانی بوده است
مشخص شدند. ها نیز و ضریب اهمیت آنرفت و توزیع فراوانی این مستندات شناسایی قرار گ

با استفاده از روستایی مسکن نفر از خبرگان و متخصصان 15از طریق هاشاخصاین سپس
مورد ارزیابی اعتباري قرار ) از خیلی زیاد تا خیلی کمپنج طیف لیکرت (براساسو نامهپرسش

ها از نظرات کارشناسان نیز به دست و ضریب اهمیت آنهاشاخصاین گرفت و توزیع فراوانی 
در هر اجزا/ عناصر ساماندهی بر مبناي هاشاخصمتوسط ضریب اهمیت در مرحله بعديآمد. 

زا/ عناصر در هر اجهاشاخصبنديرتبهو در نهایت محاسبهمستندات و نظر کارشناسان 
رواز اینساماندهی بر مبناي متوسط ضریب اهمیت مستندات و نظر کارشناسان به دست آمد.

2در جدول ي فرسوده روستایی هابافتي اصلی ساماندهی هاسازههکنندي تبیینهاشاخص
ي مورد هاشاخصدهی به افزون بر نظر پانزده متخصص علمی به منظور وزنبیان شده است. 

ي اصلی هاسازهي مرتبط با هاشاخص، طیف لیکرتبراساسونامهپرسشمطالعه با استفاده از 
و کم)(زیاد، تاحدوديسه طیف براساسي فرسوده روستایی هابافتساماندهی (عناصر/ اجزا) 

ي از گیربهرهها نیز با نامهپرسشپایایی میزانمورد سنجش قرار گرفت.از سوي روستاییان 
خانوار و نامهپرسشبراي 836/0با میزان اساسپیاسافزاردر نرمضریب آلفاي کرونباخ 

فرم پنج عنصر شامل در این تحقیق.متخصصان محاسبه شدنامهپرسشبراي 904/0
، فرم زیربناها، فرم کاربري اراضی، فرم تراکم، و فرم توزیع/ چیدمان به عنوان هاساختمان

نظر روستاییان (مردم و دو گروه ازوي فرسوده روستایی هابافتي اصلی ساماندهی هاسازه
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کارشناسان در این دیدگاههاي اجزا/ عناصر ساماندهی و گویهدر خصوصنهادهاي محلی) 
زمینه مورد سنجش قرار گرفته است.

روستاییي فرسوده هابافتي اصلی ساماندهی هاسازههکنندي تبیینهاشاخص2جدول 

هاگویهاجزا/ عناصر

هاساختمانفرم 

)و...(شمالی، جنوبی، شرقی، غربیهاساختمانگیري مناسب جهت

نوع پالن یعنی شکل ساختمان (مثل شکل و پالن مربع، مکعب مستطیل، صلیبی شکل، شکل توپر و فشرده، یا 
ها)امثال آن
سازي محکم، کالف بندي سقف با به منظور مقاومت در برابر خطر (به ویژه) زلزله (با پیهاساختماناستحکام 

و امثال آرماتوربندي ساختمان،هاي ضربدري در دیوار، اسکلت مقاوم و مناسب و استفاده از میلگرد، تیرآهن
ها)آن

جنس مصالح در براي مثالی (سازگار بودن جنس مصالح با آب و هواي روستا از نظر ظرفیت و مقاومت حرارت
و...)آب و هواي سرد بایستی داراي ظرفیت و مقاومت حرارتی زیادي باشد. 

) در نوسازي خانهو...(نشیمن، پذیراییفضاهاي مسکونیتوجه به 

(در داخل حیاط یا در جلوي خانه)در نوسازي خانهدسترسی به باغچه/ بوستان

ازي ساختمان) در نوسو...(محل نگهداري دام/ طویله، کاهدانفضاهاي معیشتیتوجه به 

(به منظور رعایت شأن و مرتبه انسانی و  داشتن ورودي هاي جداگانه احشام و انسان در نوسازي ساختمان 
رعایت بهداشت و سالمتی)

فرم زیربناها

)و...بیها (معابر/ خیابان ها) (شمالی، جنوبی، شرقی، غرگیري مناسب گذرگاهجهت

ها (خیابان/ معابر)ر سطح گذرگاهکم کردن ناهمواري هاي زمین (مثل پستی و بلندي و یا شیب) د

ابان ها و معابر) با مصالح مناسبروکش سازي و کف سازي گذرگاه ها (خی

عابر) تنگ و باریک و پرپیچ و خمهاي (خیابان/ متر و گشادتر بودن گذرگاهپهن

معابر سرپوشیده (زیرگذر/ ساباط)ایجاد

اه هاي (خیابان ها/ معابر) روستاایجاد پیاده روهاي ایمن و مناسب در (تمام) گذرگ

به ویژه خانگیهاساختمانهزینه سرپوشیده کردن (روباز نبودن) شبکه دفع فاضالب 

برق ها با نورپردازي مناسب) براي ایجاد تأمین روشنایی در سطح گذرگاه ها (معابر و خیابان ها) (مثل تیرچراغ 
ماعی در روستاامنیت اجت

براي ایجاد امنیت اجتماعی (جانی و مالی) روستاییان و...ایجاد فرم امن تأسیسات زیرساختی مثل گاز، برق
قرار ي روستاییهاساختمانایجاد شبکه لوله کشی گاز باکیفیت، و یا دکل هاي پرفشار برق نزدیک براي مثال(

)و...نداشته باشد
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2جدول ادامه 

هاگویهاجزا/ عناصر

فرم کاربري اراضی

یی که تولید دود، بو، و یا صدا می کنند باید از هاساختمانبراي مثالي ناسازگار (هاکاربريحذف 
هاي مسکونی جدا شوند).ي دیگر به ویژه بخشهاساختمان

در طبقه ي یک طبقه یا دو طبقه (براي مثالهاساختماننحوه قرار گرفتن فضاهاي مسکونی و غیرمسکونی در 
اول مغازه و در طبقه دوم فضاي سکونتی/ زیستی یا استقرار مغازه در کنار بخش مسکونی در ساختمان یک 

طبقه، یا ....)
استانداردهاي تعیین شده یعنی بهبود مساحت (متراژ/ سطح) هاي مورد نیاز در روستا در حد تعیین سرانه

ها)، امنیتی، و امثال اینفضاهاي سبز، تفریحی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی

فرم تراکم

گرایش به بیشتر از یک طبقه شدن ساختمان

) ژ قسمت هاي سقف دار بیشتر شدن مساحت/ مترابراي مثالمتناسب بودن سطح زیربناي واحد مسکونی 
واحد مسکونی)

) (محل نگهداري دام/ طویله، کاهدان، و امثال اینها)  براي مثالمتناسب بودن سطح زیربناي فضاي معیشتی 
هاي سقف دار فضاي معیشتی)ژ قسمتبیشتر شدن مساحت/ مترا

(و...واییواحد تجاري (مثل بقالی، نانمتناسب بودن سطح زیربناي اژ بیشتر شدن مساحت/ متربراي مثال) 
دار واحد تجاري)هاي سقفقسمت

حریم و قلمرو خصوصی ) براي رعایت هاساختمان(یعنی تغییر تدریجی ارتفاع هاساختمانهماهنگی ارتفاعی 
ساکنان روستا

محتوي (فرم توزیع/ 
آرایش)

ها)ها (چهارراهودن تعداد تقاطعکافی ب

ها (چهارراه ها)فاصله بین تقاطعمتناسب بودن (به اندازه بودن) 

ها با معبر بست و پیوند آنکم بودن تعداد گذرگاه هاي (کوچه ها و معابر) بن بست (یعنی با باز کردن معابر بن
جدید)

اي و به صورت لکهیعنی و حاشیه معابر/ خیابان ها) (هاساختمانایجاد فضاهاي سبز در سطح روستا (در میان 
خطی باشد)

ي اطراف (از نظر نوع، پهنا، تعداد هاساختمانهماهنگی (تناسب و سازگاري) بین خیابان/ معابر با نوع کاربري 
(راه ي هاساختمانهایی با طول و پهناي زیاد در کنار خیابانبراي مثالها و گذرها، و طراحی سرعت) 

بهتر است قرار بگیرد نه در کنار ساختمان مسکونی)و...غیرمسکونی مثل بقالی، نانوایی
(مثل سرانه آموزشی، در جهت افزایش سرانههاي خالی)زمینبالاستفاده (نظیر /فضاهاي بازاستفاده از  ها 

)و...درمانی، تجاري، فرهنگی، فضاي سبز، تفریحی

ن نیازهاي زندگی به (براي تأمیواحد مسکونیتا) و...بقالی، نانواییفاصله مغازه هاي تجاري (مثلنزدیک بودن
ویژه روزانه)

در روستا)و...کافی بودن تعداد مغازه هاي تجاري (مانند بقالی، نانوایی

(مثل نزدیک بودن ن نیازهاي (براي تأمیتا واحد مسکونی ) و...مدرسه، خانه بهداشتفاصله فضاهاي عمومی 
زندگی به ویژه روزانه)

ها) در روستاتفریحی، و امثال اینکافی بودن تعداد فضاهاي عمومی (مثل مدرسه، خانه بهداشت، فضاي 
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ترسیم رسوده روستایی در استان تهراني فهابافتبندي فضایی نقشه پهنهروش میدانی، در 
در ي فرسوده (استفاده از مصالح کم دوامهابافتمعیارهاي مهماین نقشه از ایجادبراي . شد

با گرایش به سال، میزان جمعیت روستاها30، میزان/ تعداد بنا با قدمت بیش از هاساختمان
، سطح گرایش به کم بودن مساحت بنا-مساحت واحدهاي مسکونیجمعیت زیاد، میزان

سیستم اطالعات و 1با به کارگیري روش تراکم کرنل)پذیري روستا در برابر زلزلهآسیب
بیشتر ي فرسوده هابافتداراي مناطق. در این میان)1(شکل استفاده شد2جغرافیایی

، دماوند، پیشوا، ورامین، شهریارهاي ري، تهران، فیروزکوهدر شهرستانعمدتاًکهچشمگیرتر) (
انتخاب ،اندتهران واقع شدهشهرکالنون هم در پیرامبیشترو بودندشدهمتمرکزو رباط کریم

(حداقل دو نمونه در هر شهرستان یادشده)انتخاب روستاهاي نمونهبه منظور در نهایتشدند.
.نشان داده شده استیادشدههکه نتایج آن در نقشاي استفاده گردیداز روش تصادفی طبقه

روش تراکم کرنلبراساسان تهران ي فرسوده مناطق روستایی در استهابافتبندي نقشه سطح1شکل 
نقاط روستایی نمونهتوزیع همراه 

هاي تحقیقمنبع: یافته

1. Kernel Density Estimation methods (KDE)
2. Geographical Information System (GIS)
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سال) در 30از تعداد کل واحدهاي مسکونی فرسوده (با مصالح کم دوام و قدمت بیش از 
ي از فرمول کوکران گیربهره، با استواحد 58806مناطق روستایی استان تهران که برابر با 

276توزیع فراوانی در مرحله بعداند.ها انتخاب شدهواحد به عنوان تعداد نمونه276تعداد 
روستا)، با توجه به تعداد واحدهاي فرسوده در هر روستا و به 15نمونه در روستاهاي منتخب (

به عنوان تعداد هانمونهکارگیري جدول تناسب مشخص شد. یادآور می شویم این تعداد 
1در هر روستا بر اینوهکنند. عالهایی است که سرپرست خانوار روستایی تکمیل مینامهپرسش

(شوراي اسالمی روستا و دهیار) ینامهپرسشنمونه دیگر جهت تکمیل  عنی نهادهاي محلی 
خانوار در هر نامهپرسش). به منظور تکمیل 3درنظر گرفته شد (جدول نامهپرسش15مجموع

مورد نیاز ي هادادهمتمرکز در روستا انتخاب و هها/ واحدهاي مسکونی فرسودروستا، بلوك
گردآوري شدند.

نمونه (خانوار روستایی و نهادهاي محلی)هتوزیع جامع3جدول 

جمع روستاییان شورا و دهیار تعداد خانوار نام روستا دهستان بخش شهرستان

25 1 24 آتشان
حبلرود مرکزي فیروزکوه

16 1 15 مزداران

16 1 15 فیروزکوهمشهد
ابرشیوه مرکزي دماوند

16 1 15 یهر

31 1 30 شرقیآبادصالح عظیمیه مرکزي
ري

16 1 15 بادآکبیر کهریزك کهریزك

17 1 16 باقرافبادآحسن
آفتاب آفتاب تهران

16 1 15 باقرافبادآجعفر

16 1 15 بیدزواره طارند
باال

جلیل
آباد پیشوا

16 1 15 رخشانیقوئینک

21 1 20 بلندقلعه بهنام
عرب

جنوبی
جوادآباد ورامین

16 1 15 حصارکوچک

16 1 15 رامین
فردوس مرکزي شهریار

16 1 15 وسطر

21 1 20 حصارمهتر آمنجیل
باد مرکزي کریمرباط

275 15 260 جمع
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گیري هاي آماري و تصمیمي از روشگیربهرهآوري شده با گردي هادادهدر نهایت
اس و اکسلاسپیاسو از طریق نرم افزارهاي(اَرس) تجمعیروش ارزیابی نسبتچندمعیاره 
است.تحلیل شده 

همان طور که پیشتر بیان شد (اَرس)نسبت تجمعیارزیابی روش در راستاي معرفی 
در سال 1اولین با توسط زاوادسکاس و تورسکیس(اَرس)روش ارزیابی نسبت تجمعی

روش ارزیابی نسبت تجمعی). 128:2016(آیتک آدلی و توس ایسیک، معرفی شد 2010
ها را میزان کارایی نسبی گزینهیبا استفاده از یک تابع بهینگ2بنديرتبهبه منظور (اَرس) 

تواندمیش رواینکند. در واقعمیبرحسب میزان تأثیرگذاري نسبی وزن معیارها مشخص 
گیريتصمیمدر هاترین روشبه عنوان یکی از جدیدترین، مؤثرترین و در عین حال ساده

در این ).13: 1394چندمعیاره مورد استفاده قرار گیرد (شفیعی نیک آبادي و همکاران، 
مبنایی براي 4چندشاخصهگیريتصمیمي هاروشتصریح دارند 3یون و هوانگراستا

براساس» 9بنديطبقه«، »8بندياولویت«، »7غربال زنی«، »6بنديرتبه«، »5انتخاب کردن«
اعم هاشاخصاي از هاي محدود و قابل دسترس است که از طریق منظور نمودن پارهگزینه

(پورطاهري و شودمیي چندگانه، متضاد، وزنی و نداشتن تقارن انجام هاشاخصاز 
).118: 1395همکاران، 

از موارد زیر است.عبارت به ترتیب (اَرس)ارزیابی نسبت تجمعیروش مراحلروایناز 

1. Zavadskas and Turskis
گیري هاي مختلف تصمیمهاي موجود در طول زمان توسط تعداد زیادي از روشبندي تعداد متناهی از گزینهمسایل رتبه2

Simple Additive Weightingچندمعیاره حل شده است، مانند روش ساو ( (SAW) ،روش تجزیه و 1986) (مک کریمن ،(
Complex Proportional)، روش کوپراس (1981گ و یون، )، روش تاپسیس (هوان1980تحلیل سلسله مراتبی (ساعتی، 

Assessment of Projects (COPRAS) ،زاوادسکاس و دیگران)  (1944) VlseKriter ijumska)، روش ویکور 

Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) ،توان ها می). با استفاده از هر یک از این روش1998) (ُاپریکوویچ
ها به سادگی گیري تک معیاره تبدیل نمود و بر این اساس بسیاري از آنگیري چندمعیاره را به صورت تصمیمممسایل تصمی

).13: 1394شوند (شفیعی نیک آبادي و همکاران، حل می
3. Yoon and Hwang

توان به که میاندریزي به کار گرفته شدههاي مدیریتی و برنامهگیري چندمعیاره در تمامی زمینهمسائل تصمیم4
یابی، مدیریت و ریزي شهري، مکانریزي روستایی، برنامهریزي استراتژیک، برنامهمواردي مانند مدیریت و برنامه

(ارزیابی کار و انتخاب افراد)، کنترل پروژه، ریزي منابع طبیعی، برنامهبرنامه ریزي صنعتی، مدیریت نیروي انسانی 
هاي مهندسی مخابرت اشاره ریزي تولید و طراحیریزي حمل و نقل، برنامهیعی، برنامهریزي کشاورزي و منابع طببرنامه
).117: 1395(پورطاهري و همکاران، کرد 

5. Selecting
6. Ranking
7. Screening
8. Prioritization
9. Classification
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بندي ماتریس حله صورتاولین مر: 1گیريتصمیمایجاد ماتریس ،اولمرحله
د نشوو حل میسازيمسائل گسسته بهینهچندمعیارهگیريتصمیمدر مدل است. گیريتصمیم

برآورد شده مبتنی بر ها) پذیر (ردیفهاي امکانگزینهبراي گیريتصمیمماتریس تقدم با
.نشان داده شده است) 1(هرابطکه در ها)(ستونمعیارها با نشانه 

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

			⋯			 				⋯			
⋮							⋱						⋮								⋱								⋮
			⋯			 			⋯			

⋮							⋱							⋮						⋱								⋮
			⋯			 			⋯			 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

; 			 = 0. ; 	 = 1. .	 )1(هرابط

هدهندنشانمقدار ي توصیفی هر گزینه، تعداد معیارهاها،تعداد گزینهجا این
است.معیارهمقدار بهین،معیاراصطالح درگزینه عملکرد

) به صورت زیر است.2(هرابطنامشخص باشد،اگر مقدار بهینه معیار

		
= max 	 . max 	 	 	 ;
= min ∗

. min ∗ 	 .																																														 )2(رابطه

نمایش داده گیريتصمیمورودي در ماتریس به عنوانو وزن معیارها معموالَ، مقادیر 
کارشناسان تعیین هبه وسیلهاي نخستین معیارها نظام معیارها و نیز مقادیر و وزن.شودمی
هاي آنان با توجه به اهداف و فرصتنفعاشخاص ذيهند به وسیلتوانمیاطالعات البته . شودمی

تصحیح شوند.
رحله دوم در م: )(گیريتصمیمسازي مقادیر اولیه ماتریس نرمالمرحله دوم. 

تعریف شده ̅سازي تصمیمنرمالمقادیر،شوندمیسازينرمالمقادیر اولیه همه معیارها 
.))3(ه(رابطاست̅گیريتصمیمماتریس ،است

̅ =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
̅ 			⋯			 ̅ 				⋯			 ̅
⋮							⋱						⋮								⋱								⋮
̅ 			⋯			 ̅ 			⋯			 ̅
⋮							⋱							⋮						⋱								⋮
̅ 			⋯			 ̅ 			⋯			 ̅ ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

; 			 = 0. ; 	 = 1. .	 )3(هرابط

1. Decision-Making Matrix (DMM)
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.دنشومیسازينرمال) 4(هرابطاز طریق رابطههستندبیشترین حدشمقادیر برترکهییمعیارها

̅ = ∑ 																	 )          4رابطه (

اي به کارگیري رویه دو مرحلههبه واسطهستندکمترین حدمعیارهایی که مقادیر برترش 
شوند.میسازينرمال)5رابطه (

= ∗ 	 ; 		 ̅ = ∑ 										 )5(هرابط

/ دامنهدر اصل ابعاداند، همه معیارها، اندازه معیارها شناخته شدهموقعی که مقادیر بی
مقایسه شوند.ندتوانمیکه رندمختلفی دا

نرمال ماتریس مرحله سوم ):(شدهدهی وزننرمال محاسبه ماتریس مرحله سوم.
>0هايوزنآن با ارزیابی معیار با تعریف شده است.شدهدهیوزن < پذیر امکان1

راه حل معقول و ها همیشه زیرا وزن،به کار گرفته شوندباید / با دلیلي موجههاوزنفقط است. 
جمع .شوندمیاز طریق روش ارزیابی کارشناسان مشخصمعموالَ مقادیر وزن برتر هستند. 

باشد.)6،7(ابط ورمحدود به دبایها وزن

∑)6(رابطه = 1									

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

			⋯			 				⋯			
⋮							⋱						⋮								⋱								⋮
			⋯			 			⋯			

⋮							⋱							⋮						⋱								⋮
			⋯			 			⋯			 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

; 			 = 0. ; 	 = 1. .	 )7(هرابط

است.)8(هرابطبراساسهمه معیارها هوزن دهی شدمقادیر نرمالمحاسبه 

= 	; 	 = 0. .	 )8( 	 هرابط

است.معیارشدهنرمال ارزشیابی ̅ومعیار(اهمیت) وزن جا این
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تابع بهینگی از تعیین مقادیر :گزینه) هر تعیین مقدار تابع بهینگی (مرحله چهارم.
.آیدبه دست می) 9رابطه (رابطه 

= ∑ ; 	 = 0. .	 )9( 	 هرابط

است.مقدار تابع بهینگی گزینه 
فرایند محاسبه که توضیح با درك کردن بدترین است.ترینکوچکو بهترینترمقدار بزرگ

هايمعیارو وزن یک ارتباط مستقیم و متناسب با مقادیر تابع بهینگی داده شد، 
گزینه مؤثرتر تر تابع بهینگی مقدار بزرگبنابراینبر نتیجه نهایی دارد. و اعتبار نسبیتحقیق 
آن براي ارزیابی در نتیجهتعیین شوند. مقدار براساسند توانمیها گزینهبندي اولویتاست. 

.شودمیبه کار گرفته تکنیکاست، موقعی که این هاي تصمیم مناسب و رتبه گزینه
از طریق مقایسه گزینه یتدرجه مطلوب):مرحله پنجم. درجه مطلوبیت هر گزینه (

به همعادلبا یکی از بهترین مطلوبیت ،شودمی، تعیین شده استگوناگون که تجزیه و تحلیل 
.آمده است)10رابطه (در از یک گزینه کار گرفته شده براي محاسبه درجه مطلوبیت 

= ; 	 = 0. .	 )10(هرابط

) به دست آمده است.9که از رابطه (معیارمقادیر بهینگیو 
,0]در خالل مقادیر محاسبه شده واضح است که و خواهند که نظم اولویت میهستند [1 

ند توانمیپذیر کارایی پیپچیدگی نسبی گزینه امکانفزاینده مرتب شوند.ند در یک توالی توانمی
).165-163: 2010(زاوادسکاس و تورسکیس، تعیین شوندبر مبناي مقادیر تابع بهینگی 

نتایج تحقیق-3
هاي روستایی به اجرا نفر از سرپرست خانوار260که در سطح تحقیقنتایج توصیفی 

نفر (معادل 34) مرد و 9/86%نفر (معادل 226گویاناز مجموع پاسخکه دهدمیدرآمدنشان 
گویان در گروه از پاسخ5/18%گویان بیانگر قرارگیري اند. توزیع سنی پاسخ) زن بوده%1/13

در گروه 7/22%در گروه سنی چهل تا شصت و پنج سال و 8/58%سنی کمتر از چهل سال، 
مجرد (عمدتاَ به 1/8%گویان متأهل و پاسخ9/91%سنی بیشتر از شصت و پنج سال است. 
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سواد خواندن و 8/48%سواد، بی2/26%ي مطالعههانمونهاند. از میان دلیل فوت همسر) بوده
داشتند. در بررسی توزیع مدرك دیپلم 3/7%تحصیالت سیکل، و 7/17%نوشتن/ ابتدایی، 
2/19%بیکار، و 1/23%شاغل، 7/57%، شودمیحسب وضعیت شغلی مالحظه جمعیت نمونه بر

گویان نشان اصلی پاسخاند. بررسی وضعیت شغل ) بودهو...جز سایر (به ویژه بازنشسته، خانه دار 
کارگر،3/17%باغدار، 3/7%دامدار، 8/3%درصد از جامعه نمونه کشاورز، 5/21که دهدمی
اند پاسخ ندادهپرسشبه این 3/42%حدود اقیاند و ب) بودهو...جز سایر (راننده، آزاد%7/7
تمام هاي به عمل آمده بررسیبراساساند).بودهو...نی جز بیکار، بازنشسته، خانه دار(یع

(ارتقا گویان اظهار کردهپاسخ اند که در صورت فراهم شدن شرایط زندگی مناسب در روستا 
سکونت در ه) تمایل به ادامستا، داشتن اشتغال، درآمد مکفی و...کیفیت محیطی با نوسازي رو

نهادهاي محلی نفر از 15که در سطح پژوهش حاضر نتایج توصیفی روستاي خود را دارند.
از مجموع روستا و دهیاران) به اجرا درآمد مبین این موارد است که(شوراهاي اسالمی

(معادل 13گویان، پاسخ اند. توزیع سنی ) زن بوده3/13%نفر (معادل 2) مرد و 7/86%نفر 
در 60%گویان در گروه سنی کمتر از چهل سال، از پاسخ7/26%گویان بیانگر قرارگیري پاسخ

در گروه سنی بیشتر از شصت و پنج سال است. 3/13%گروه سنی چهل تا شصت و پنج سال و 
درصد 3/13سواد، درصد بی7/6ي مطالعه، هانمونهاند. از میان گو متأهل بودهتمامی افراد پاسخ

مدرك 3/13%تحصیالت سیکل، به طور مساوي 20%داراي سواد خواندن و نوشتن/ ابتدایی، 
حسب توزیع جمعیت نمونه براند. مدرك لیسانس و باالتر بوده3/33%دیپلم و فوق دیپلم، 

شوراي اسالمی 7/46%ر و گویان دهیااز پاسخ3/53%مسؤلیت فعلی آنان بیانگر این است که 
. بررسی وضعیت شغل اصلی مدیران محلی (به غیر از داشتن مسؤلیت فعلی دهیار یا روستاست
باغدار و کارمند، 7/6%به طور مساوي از جامعه نمونه کشاورز3/13%که دهدمیان شورا) نش

اند پاسخ ندادهپرسشبه این 7/46%اند و ) بودهو...سایر (خیاطی، بنایی، بقالی، آزادجز%7/26
نتایج چه بیان شدافزون بر آناند).(یعنی به غیر از شورا یا دهیار بودن شغل دیگري نداشته

مبین شناسان و متخصصین) به اجرا درآمدنفر از خبرگان (کار15که در سطح تحقیقصیفی تو
) زن 20%نفر (معادل 3) مرد و 80%نفر (معادل 12گویانپاسخاز مجموع این موارد است:

در گروه سنی کمتر از سی گویانپاسخاز 7/6%بیانگر قرارگیري گویانپاسخاند. توزیع سنی بوده
در گروه سنی 7/26%چهل تا پنجاه سال، و 3/13%در گروه سنی سی تا چهل سال، 40%سال، 

به طور مساوي ي مطالعههانمونهاند. از میان پاسخ نداده3/13%بیشتر از پنجاه سال است و 
مدرك کارشناسی بوده اند. 7/6%مدرك دکتري و کارشناسی ارشد، و گویانپاسخاز %7/46

گویانپاسخاز 3/53%حسب رشته تحصیلی آنان بیانگر این است که برتوزیع جمعیت نمونه
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جغرافیا و 7/6%روستایی، به طور مساوي ریزيبرنامهداراي رشته تحصیلی جغرافیا و 
. هستندرشته تحصیلی شهرسازي 7/26%شهري، جغرافیاي طبیعی، و معماري، و ریزيبرنامه

از 7/66%که دهدمیو متخصصین) نشان بررسی وضعیت شغل اصلی خبرگان (کارشناسان
در اند. عضو هیأت علمی بوده3/33%جامعه نمونه کارمند بنیاد مسکن (دفتر مرکزي بنیاد) و 

پاسخ پرسشبه این 7/66%و استاستادیار 20%دانشیار و 3/13%ارتباط با درجه علمی آنان 
).هستنداند (یعنی جز کارشناسان اجرایی بنیاد مسکن نداده

شهرکالني فرسوده روستاهاي پیرامون هابافتي اصلی ساماندهی هاسازهتوزیع میانگین 
نشان 4کارشناسان در جدول دیدگاه و (مردم و نهادهاي محلی)تهران از نظر روستاییان

در )52/2میانگینبا(هاساختماناز نظر روستاییان (مردم و نهادهاي محلی) فرم که دهدمی
سپس فرم توزیع/ ؛از اهمیت بیشتري برخوردار استي فرسوده روستاییهابافتساماندهی 

از دیدگاه کارشناسان . اندمراتب بعدي واقع شدهچیدمان قرار گرفته و سایر اجزا و عناصر در 
از اهمیت ییفرسوده روستاي هابافت) در ساماندهی 89/3فرم کاربري اراضی (با میانگین

قرار گرفته و سایر اجزا و عناصر در مراتب هاساختمانسپس فرم ؛بیشتري برخوردار است
دیدگاه کارشناسان به نظرات روستاییان بسیار گفتتوانمیروایناز اند. بعدي واقع شده

نزدیک است.

از نظر روستاییان و ي فرسوده روستایی هابافتي اصلی ساماندهی هاسازهتوزیع میانگین 4جدول 
کارشناساندیدگاه 

ساماندهیاجزا/ عناصر
هاگروه

روستاییان
روستاییان در خصوص معیارها)(نظر

کارشناسان
کارشناسان در خصوص معیارها)(دیدگاه

2,523,50هاساختمانفرم 

2,393,34فرم زیربناها

2,23,89فرم کاربري اراضی

2,383,29فرم تراکم

2,513,33فرم توزیع/ چیدمان

ي فرسوده هابافتساماندهی بااهمیت ي اصلی) هاسازهبه منظور تشخیص عناصر/ اجزا (
.انجام شده استزیرشرحبه (اَرس) روش ارزیابی نسبت تجمعی باتهرانشهرکالنروستاهاي 
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هاي مدل، ستون/ ابعاد، معیارها(َارس)روش ارزیابی نسبت تجمعیدر اولین مرحله از 
براي دهند. در این راستاهاي ماتریس را شکل میردیفهاي مدلو گزینهگیريتصمیمماتریس 

ي فرسوده روستایی به تشکیل هابافتساماندهی بااهمیت ي اصلی) هاسازهتعیین عناصر/ اجزا (
، فرم زیربناها، فرم هاساختمانفرم (موجود هگردآوري داده از پنج گزینو گیريتصمیمماتریس 

دو گروه از نظر روستاییان در میان ) تراکم، و فرم توزیع/ چیدمان/ آرایشکاربري اراضی، فرم 
(مردم محلی و نهادهاي محلی) و دیدگاه کارشناسان در خصوص معیارهاي تحقیق پرداخته 

(به منظور تأکید بر در خصوص معیارها هاگروه(جهت مثبت/ حداکثر)، وزن 1جهت بهینهشد. 
) A0مقدار بهینه (نیز و به دست آمدهاياستفاده از روش جمع رتبهبا که ) با مردمریزيبرنامه

).5آمده است (جدول گیريتصمیمهاي ماتریس به عنوان ورودي

گیريتصمیمماتریس 5جدول 

شرح

هاگروه
روستاییان

(نظر روستاییان در خصوص 
معیارها)

کارشناسان
(دیدگاه کارشناسان در خصوص 

معیارها)
حداکثر (+)حداکثر (+)جهت بهینه

0,6670,333هاگروهوزن 
A0(35(مقدار بهینه

گزینه ها

2,523,50هاساختمانفرم 
2,393,34فرم زیربناها

2,23,89فرم کاربري اراضی
2,383,29فرم تراکم

2,513,33فرم توزیع/ چیدمان
15,0022,35جمع

هاي تحقیق.منبع: یافته

مقادیر سازينرمالمربوط به محاسبات ، تشکیل شدماتریس وضع موجودکه اینپس از
و مقدار تابع بهینگی هر گزینه انجام دهی شدهماتریس نرمال وزن، گیريتصمیماولیه ماتریس 

براي هر گزینه، درجه نتایج به دست آمده از مقدار تابع بهینگی براساسو در نهایت گرفت 
) با مقادیر محاسبه شده (به منظور تعیین گزینه برتر.گردیدمحاسبه مطلوبیت هر گزینه 

باالتري (بهتري) هگزینه رتب. در این بخش هر چه مقدار بیشتر باشدگردیدندیکدیگر مقایسه 
(اَرس) نسبت تجمعیروش ارزیابی نهایی توسط بنديرتبهدر واقع . )6(جدول خواهد داشت

هاي تصمیم موجود به صورت زیر است.براي گزینه

1. Optimum Direction
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فـرم  <فـرم توزیـع/ چیـدمان    <زیربناهـا فـرم کـاربري   <کاربري اراضیفرم <فرم تراکم 
هاساختمان

درجه مطلوبیت هر گزینه6جدول 

SKشرح
رتبه

A0(0,20791,000(مقدار بهینه

گزینه ها

0,16440,7911هاساختمانفرم 

0,15600,7503فرم زیربناها

0,15580,7494فرم کاربري اراضی

0,15490,7455فرم تراکم

0,16120,7752فرم توزیع/ چیدمان

منبع: یافته هاي تحقیق.

ي هابافتدر ساماندهی هاساختمانفرم ، نشان دادنتایج تحقیق پیشتر همان طور که 
ا سایر عناصر یسه بتهران از اهمیت بیشتري در مقاشهرکالنفرسوده روستاهاي پیرامون 

بر این و عالوهدر این مطالعه دخیل بوده ها و اهمیت آنهاشاخصنقش زیرا،برخوردار است
بوده است.تأثیرگذار نیزهاگروهوزن 

گیري و پیشنهادهانتیجه-4
در این مطرح شده است. ي فرسوده در دهه اخیر در کشورهابافتفرسودگی و ساماندهی مسئله
(عناصر/ هاسازهراستا ي فرسوده روستایی یعنی پنج هابافت) اصلی ساماندهی (نوسازي) اجزاي 

ـ کاربري اراضی؛ 3؛ ـ زیربناها2ـ تیپ/ گونه ساختمان؛ 1ازعنصر کلی مربوط به فرم روستایی عبارت 
(با مبناي چارچوب نظري تحقیق بر .استتوزیع (آرایش/ نظم و ترتیب)بندي/ ـ طرح5ـ تراکم؛ 4

کارشناسان و نیز دیدگاهبا نظر مردم محلی (در قالب مطالعات میدانی)رویکرد فرم پایدار روستایی) 
پس از (در قالب مطالعات میدانی) گردآوري شد. هاشاخصو افراد خبره براي تعیین ارزش و اهمیت 

ي فرسوده روستایی توسط هابافتبااهمیت ساماندهی اجزا و عناصر طی پنج گام هادادهآوري گرد
پنج عنصر دهدمیهاي تحقیق نشان یافتهشد. بنديرتبه(اَرس) روش ارزیابی نسبت تجمعی 

در ساماندهی هاساختمانعنصر فرم ساماندهی مورد مطالعه با هم تفاوت دارند؛ بدین معنا که 
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در مقایسه با سایر عناصر از اهمیت بیشتري تهران شهرکالني فرسوده روستاهاي پیرامون هابافت
هاگروهبر این وزن ها در این مطالعه دخیل و عالوهو اهمیت آنهاشاخصزیرا نقش ،استرخوردارب

ي فرسوده روستاهاي پیرامون هابافتضروري است در چه بیان شدبنابر آن. نیز تأثیرگذار بوده است
توزیع میانگین ا ساماندهی مورد توجه قرار گیرد. بیشتر از سایر اجزهاساختمانفرم تهران شهرکالن

دهدمینشان 7در جدول ساماندهی منطقه مورد مطالعه/ سازه اصلی هاساختماني فرم هاشاخص
به منظور مقاومت در برابر خطر هاساختماناستحکام (روستاییان و کارشناسان)هاگروهاز نظر که 

سازگار بودن جنس سپس به ترتیب دارد وهاشاخصاهمیت بیشتري نسبت به سایر (به ویژه) زلزله
ه فضاهاي مسکونی (نشیمن، مصالح با آب و هواي روستا از نظر ظرفیت و مقاومت حرارتی، توجه ب

)، و...(شمالی، جنوبی، شرقی، غربیهاساختمانگیري مناسب جهت) در نوسازي خانه، و...پذیرایی
نوع پالن یعنی شکل ساختمان (مثل شکل و پالن مربع، مکعب مستطیل، صلیبی شکل، شکل توپر 

)، دسترسی به باغچه/ بوستان در نوسازي خانه (در داخل حیاط یا در جلوي خانه)، ...و فشرده، یا 
هاي جداگانه احشام و انسان در نوسازي ساختمان (به منظور رعایت شأن و مرتبه داشتن ورودي

(محل نگهداري دام/ توجه به فضاهاي معیشتی در نهایتو انسانی و رعایت بهداشت و سالمتی)
.قرار گرفته استهاساختماندر نوسازي ) و...طویله، کاهدان

ساماندهی منطقه مورد مطالعه/ سازه اصلیهاساختمانفرم ي هاشاخصتوزیع میانگین 7جدول 

سازه / عنصر
هاگویهاصلی

هاگروهمتوسط نظر 
(روستاییان و 
کارشناسان)

فرم 
هاساختمان

2,89)و...(شمالی، جنوبی، شرقی، غربیهاساختمانمناسب گیريجهت
صلیبی شکل، نوع پالن یعنی شکل ساختمان (مثل شکل و پالن مربع، مکعب مستطیل،

2,83ها)شکل توپر و فشرده، یا امثال آن

سازي محکم، به منظور مقاومت در برابر خطر (به ویژه) زلزله (با پیهاساختماناستحکام 
هاي ضربدري در دیوار، اسکلت مقاوم و بندي سقف با استفاده از میلگرد، تیرآهنکالف

و...)آرماتوربندي ساختمان،مناسب و 
3,765

براي سازگار بودن جنس مصالح با آب و هواي روستا از نظر ظرفیت و مقاومت حرارتی (
جنس مصالح در آب و هواي سرد بایستی داراي ظرفیت و مقاومت حرارتی زیادي مثال
)و...باشد 

3,475

3,135و...) در نوسازي خانه(نشیمن، پذیراییفضاهاي مسکونیتوجه به 
2,875(در داخل حیاط یا در جلوي خانه)در نوسازي خانهبوستاندسترسی به باغچه/ 

2,545و...) در نوسازي ساختمان(محل نگهداري دام/ طویله، کاهدانفضاهاي معیشتیتوجه به 
داشتن ورودي هاي جداگانه احشام و انسان در نوسازي ساختمان (به منظور رعایت شأن 

2,58المتی)و مرتبه انسانی و رعایت بهداشت و س

هاي تحقیق.منبع: یافته
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نسبت به هاساختمانتر بودن عنصر فرم یعنی با اهمیتدر این تحقیق نتایج به دست آمده 
بنديرتبهزیرا محققان به ،همسویی نداردتحقیقات و تجربیات دیگر نتایجبا سایر عناصر 

پژوهش حاضرو این بیانگر نوآوري ي فرسوده نپرداخته اندهابافتي اصلی ساماندهی هاسازه
و مطلوب دقیق ریزيبرنامهجایی که توجه به این مهم ما را در دستیابی به یک از آناست.

که در تحقیقات آتی خود به این مهم شودمیبه محققان و پژوهشگران توصیه کندمیهدایت 
این هاي یافتهدر هاساختماني عنصر فرم هاشاخصبا این حالتوجه بیشتري نمایند.نیز 

(تحقیق با که به مستقیم و غیرمستقیم) مشابه و همخوانی دارد تحقیقات و تجربیات دیگر 
عبارت از موارد زیر است.تفکیک 

از سوي )و...مالی، جنوبی، شرقی، غربی(شهاساختمانمناسب گیريجهتشاخص 
(عبادي، ،)47: 1388(حقیقت نائینی، ،)11: 1384(شماعی و پوراحمد، پژوهشگرانی نظیر 

: 1996کندي، دي و کندي، ام، (،)4250:2014کوثارکار و همکاران، (،)135ـ134: 1391
، 38: 2006جبارین، ()،21:2011گو، (،)836:2011الچینووین و راسلنس، (،)225-226

: 2005تلن، ()،205:1958لینچ و رودوین، ()،31، 22: 2010دمپسی و همکاران، ()،42-43
نیز )1516-1513: 2014تراچت و سالوسن،()،1: 2002شیر، بی. و شیر، دي، ()،207- 206

نوع پالن یعنی شکل ساختمان خصشاعالوه بر این، . استواقع شدهتأکیدتوجه و مورد 
(شماعی از سوي با توجه به آب و هواي روستا)و پالن مربع، شکل توپر و فشرده(مثل شکل 

،)135ـ134: 1391(عبادي، ،)47: 1388(حقیقت نائینی، ،)11: 1384پوراحمد، و 
،)43-42، 38: 2006جبارین، (،)21:2011گو، (،)4250:2014کوثارکار و همکاران، (
،)226-225: 1996کندي، دي و کندي، ام، (،)31، 22: 2010دمپسی و همکاران، (
-206: 2005، تلن(،)205:1958رودوین، لینچ و (،)836:2011الچینووین و راسلنس، (

شاخص؛)1516-1513: 2014تراچت و سالوسن، (،)1: 2002شیر، بی. و شیر، دي، (،)207
، و سازي محکمپیه ویژه) زلزله (با به منظور مقاومت در برابر خطر (بهاساختماناستحکام 
کوثارکار و (،)161: 1390(پریشان، ،)15ـ14(شماعی و پوراحمد، توسطها)امثال آن

الچینووین و (،)226-225: 1996کندي، دي و کندي، ام، (،)4250:2014همکاران، 
،)31، 22: 2010و همکاران، دمپسی(،)43- 42، 38: 2006جبارین، (،)836:2011راسلنس، 

،)1: 2002شیر، بی. و شیر، دي، (،)207- 206: 2005، تلن(،)205:1958لینچ و رودوین، (
تا از بودن جنس مصالح با آب و هواي روسسازگار؛ )1516-1513: 2014و سالوسن، تراچت (

(حقیقت نائینی، ،)11: 1384(شماعی و پوراحمد، از سوي نظر ظرفیت و مقاومت حرارتی
-225: 1996کندي، دي و کندي، ام، (،)4250:2014همکاران، و کوثارکار(،)47: 1388

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sm
sp

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            25 / 37

https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-31431-fa.html


1397یزایپ،3، شمارة بیست و دومدورة ____________________________ریزي و آمایش فضابرنامه

278

،)43-42، 38: 2006جبارین، (،)21:2011گو، (،)836:2011الچینووین و راسلنس، (،)226
-2005:206تلن، (،)205:1958لینچ و رودوین، (،)31، 22: 2010دمپسی و همکاران، (

توجه به ؛)1516-1513: 2014تراچت و سالوسن، (،)1: 2002شیر، بی. و شیر، دي، (،)207
: 2014س،و ویکمنآکر(توسطخانه) در نوسازي و...پذیراییفضاهاي مسکونی (نشیمن،

: 2010دمپسی و همکاران، (،)43-42، 38: 2006جبارین، (،)21:2011، گو(،)183-184
، بی. و شیر، دي، شیر(،)207-206: 2005تلن، (،)205:1958و رودوین، لینچ(،)31، 22

(در داخل حیاط یا در جلوي خانه)دسترسی به باغچه/ بوستان در نوسازي خانه؛ )1: 2002
: 1391(عبادي، ،)47: 1388(حقیقت نائینی، ،)23ـ22: 1384(شماعی و پوراحمد، از سوي 

: 2010دمپسی و همکاران، (،)43-42، 38: 2006جبارین، (،)21:2011گو، (،)135ـ134
شیر، دي، شیر، بی. و(،)207-206: 2005تلن، (،)205:1958لینچ و رودوین، (،)31، 22

(محل توج؛)1516-1513: 2014تراچت و سالوسن، (،)1: 2002 ه به فضاهاي معیشتی 
: 1384(شماعی و پوراحمد، توسط ) در نوسازي ساختمان و...اهداننگهداري دام/ طویله، ک

کوثارکار و همکاران، (،)21:2011، گو(،)184- 183: 2014س،آکر و ویکمن(،)11
،)43- 42، 38: 2006جبارین، (،)226-225: 1996و کندي، ام، کندي، دي (،)4250:2014

-206: 2005، تلن(،)205:1958لینچ و رودوین، (،)31، 22: 2010دمپسی و همکاران، (
هاي جداگانه داشتن وروديشاخص ؛ در نهایت)1: 2002شیر، بی. و شیر، دي، (،)207

رعایت بهداشت احشام و انسان در نوسازي ساختمان (به منظور رعایت شأن و مرتبه انسانی و 
: 1391(عبادي، ،)11: 1384(شماعی و پوراحمد، از سوي پژوهشگرانی نظیر و سالمتی)

، دي و کندي، کندي(،)21:2011، گو(،)184-183: 2014آکر و ویکمنس، (،)135ـ134
،)31، 22: 2010سی و همکاران، دمپ(،)43-42، 38: 2006جبارین، (،)226-225: 1996ام، 

نیز )1: 2002شیر، بی. و شیر، دي، (،)207-206: 2005، تلن(،)205:1958لینچ و رودوین، (
.استقرار گرفته مورد توجه

با توجه بیشتر به ،اندي فرسوده روستایی که از نظر فرم کارایی خود را از دست دادههابافت
بیشتر به تأکیدو همچنین با ساماندهیاجزانسبت به سایر عناصر و هاساختمانعنصر فرم 

هاساختماني مطرح در عنصر فرم هاشاخصنسبت به سایر هاساختمانشاخص استحکام 
ساماندهیقسمتی از این مهمالبته باید اذعان داشت.دست یابندبه فرم پایدار روستایی ندتوانمی

با مشارکت و همکاري نیز بسترهاي مختلف آن ي فرسوده روستایی است که ضروري استهابافت
(دولتی، خصوصی، و ها و نهادهاي ذيمردم محلی (به عنوان بازیگران اصلی) و سازمان ربط 

NGOSمورد توجه محققان قرار گیرد.هاي آتی ر پژوهشبه عنوان تسهیلگران) د
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منابع-5
گذاري سنجش و ارزش). 1392(سارا مردیهاوالق، رحماناله؛ خوش اخنعمتاکبري،-

ساکن عوامل مؤثر بر انتخاب مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوارهاي
، سال هاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار)فصلنامه پژوهش، در بافت فرسوده شهر اصفهان

.47- 19، صص3سیزدهم، 
نقش الگوي مشارکت مردمی در بهسازي و نوسازي ). 1390(زهرا سیاحیون، فریدهدیااس-

ي فرسوده شهري با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (مطالعه موردي: محله هابافت
.164-139، صص 4،12جلد ، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیطعامري اهواز)، 

وسانمصطفوي، احآزادي قطار، سعید؛ مشکینی، ابوالفضل؛ افتخاري، عبدالرضا رکن الدین؛ -
مداري شهري با توزیع بین قابلیت پیادههتبیین رابط).1396(محسن احدنژاد روشتی

، هاي سینه و کولورکتال در مناطق شهر تهرانفضایی مرگ و میرهاي ناشی از سرطان
.94- 55، صص3) 21(، و آمایش فضاریزيبرنامه

تبیین ).1395(ونداسماعیل آدینهو؛ فتاحی، احد؛ نعمتی، رضاپورطاهري، مهدي-
یابی روستاهاي هدف در مکانWASPASگیريتصمیمهاي استفاده از مدل ترکیبی مزیت

، و آمایش فضاریزيبرنامه، گردشگري (مطالعه موردي: روستاهاي گردشگري استان لرستان
.301-113، صص2)20(

هي فرسودهابافتبازآفرینی ).1394(علی حسینیولها، کرامتپوراحمد، احمد؛ زیاري-
، قیطریه، تهرانهموردي: محلهشهري با تأکید بر فضاهاي گذران اوقات فراغت (نمون

.37-1، صص3) 19(،و آمایش فضاریزيبرنامه
(زلزله) با استفاده از رویکرد پذیري مخاطرات طبیعیکاهش آسیب).1390پریشان، مجید (-

جغرافیا و رشته ،رساله دوره دکتريمدیریت ریسک مورد؛ مناطق روستایی استان قزوین، 
استاد راهنما: دکتر مهدي پورطاهري، اساتید مشاور: دکتر عبدالرضا ریزي روستایی،برنامه
شکده علوم تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانالدین افتخاري و دکتر علی عسگري، رکن

انسانی، گروه جغرافیا.
مداري با مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده. )1392(پروین پرتويواجیک، آرزوت-

-فصلنامه علمی ، عه موردي: فاز چهار مهر شهر کرج)تأکید بر رویکرد نوشهرسازي (مطال

.96-81، صص9، 3جلد ، پژوهشی مطالعات شهري
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ي هابافتشناسی ریخت- روش کمی در تحلیل گونهآزمون ).1394جمالی، سیروس (-
.98-73، صص3)19(،و آمایش فضاریزيبرنامهشاخص تراکم، براساسشهري 

ها، تجارب، مرمت شهري: تعاریف، نظریه).1384(ملیحه مقصوديوسید محسنحبیبی،-
دانشگاه تهران.، چاپ دوم، تهران: و اقدامات شهريهاروشهاي جهانی، منشورها و قطعنامه

بهسازي و نوسازي ).1386(ابوالفضل مشکینیوحبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد-
، چاپ اول، کردستان: انتشارات دانشگاه کردستان؛ سازمان عمران و ي کهن شهريهابافت

بهسازي شهري (شرکت مسکن سازان غرب).
هو شهر تاریخی (مطالعفرم شهري پایدار«طراحی هانگار).1388حقیقت نائینی، غالمرضا (-

) 2(،معماري و شهرسازيهنام، اصفهانبیابانی استانههاي حوزگاهموردي: بررسی سکونت
.56- 41، صص3

طراحی اقلیمی ).1391(مقدمسلمانیمحمد و، حسنآبادي، سعید؛ لشکريحسین-
، ساختمان و عمق سایبانگیريجهتي مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر هاساختمان

.116-103، صص27، 10جلد ، جغرافیا و توسعه
براساسصنایع تولیدي کشور بنديرتبه).1395(فهیمه علی اکبري نوريویدهقانی، عل-

فصلنامه مطالعات ، FANP-ARASبا تکنیک 1392ل اي منتخب اقتصادي در سهاشاخص
.130-109ص، ص19، 5، سال اقتصادي کاربري ایران

آبادي، شفیعی نیکمجتبی وآبادي، محسن؛ حسینی، سید محمد حسنشفیعی نیک-
عمرانی، مبتنی بر رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله هايتعیین سبد بهینه پروژه).1394(

هاي عمرانی مراتبی و ارزیابی نسبت تجمعی (مورد مطالعه: معاونت مهندسی و مجري طرح
.13- 1، صص59)15(،مدیریت نظامیفصلنامه ، یک رده نظامی

، بهسازي و نوسازي شهري از دیدگاه علم جغرافیا).1384(احمد پوراحمدوماعی، علیش-
تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.

ي فرسوده شهري هابافتنقش دانش مدیریت بحران در ساماندهی ).1389شولی، پردیس (-
استاد ،آمایش سرزمین،ارشدیدوره کارشناس، پایان نامه (مورد: محله خانی آباد تهران)

دانشگاه بین الدین افتخاري، استاد مشاور: دکتر کاظم جاجرمی، راهنما: دکتر عبدالرضا رکن
المللی چاجهار، گروه آمایش سرزمین.

کاربرد نظریه کدهاي فرم محور در طراحی محالت (نمونه موردي: .)1391عبادي، نازنین (-
استاد راهنما: دکتر ،طراحی شهري،ارشدنامه کارشناسی، پایانخاوران تبریز)شهرك 
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تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پور، محمدرضا پورجعفر، استاد مشاور: دکتر هاشم داداش
دانشکده هنر و معماري.

گیريجهتسازي بهینه). 1390(کورش لطفیولشکري، حسن؛ موزرمی، سارا؛ سلکی، هیوا-
، 4، سال فصلنامه جغرافیاي طبیعی، یط اقلیمیشرابراساسبناهاي ساختمانی در شهر اهواز 

.62-45، صص 12
ارائه راهکارهاي مشارکت مردمی در نوسازي ).1392(ریحانه محمديو، محمدرضامبهوت-

ماهنامه طاق (ماهنامه آموزشی ، (نمونه موردي: محله نوغان مشهد)و بهسازي بافت فرسوده
.129-123، صص78-75، اطالع رسانی)و 

).1391(جعفر اسماعیلیانو، لیلیمیرمقتدایی، مهتا؛ محمدي خبازان، سهند؛ ارشاد-
رهنمودهاي طراحی شهري نواحی مسکونی واقع در بافت فرسوده شهري (با رویکرد توسعه 

مسکن و ، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راه، تهران19درونی) مطالعه موردي منطقه 
شهرسازي.

فر، حسن؛ فرهی، طاهره؛ کاظمی، آزیتا؛ کرمی، ملک محمودي، نازیا؛ پیري، محمد؛ دانش-
، 236استان شناسی تهران (اجراي آزمایشی) ـ ).1391(انگیز محويروحوسید عزیز

تهران: چاپ سوم، وزارت آموزش و پرورش.
، سرشماري نفوس و مسکن.مرکز آمار ایران).1390(آبان -

- Acre, F.; Wyckmans, A. (2014). Spatial quality determinants for residential

building renovation: A methodological approach to the development of spatial

quality assessment, Sustainable Building Technology and Urban Development,

Vol. 5, 3, pp:183-204.

- Alchimoviene, J.; Raslanas, S. (2011). Sustainable renovation and evaluation of

blocks of multiapartment houses, Selected papers, Environmental Engineering,

The 8th International Conference, May 19-20, Vilnius, Lithuania, Vilnius

Gediminas Technical University, Vol. 3, pp. 835- 841.

- Aytac Adali, E.; Tus Isik, A. (2016). Air conditioner selection problem with

Copras and Aras methods, Manas Journal of Social Studies, Vol. 5, 2, pp. 124-

138.

- Akbarpour Saraskanroud, M.; Pourahmad, A.; Abedini, A. (2011). Proper

strategies for the improvement and renovation of the worn out textures of Sirous
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Extended Abstract:
Introduction
Rural Deteriorated Texture (RDT) has lost its effectiveness in terms of form
and content where the conceptualization of good rural form fosters
movements, especially renovation (a part of the organization). This issue has
been raised recently in the country, but many patterns are not proportional to
reality, so intervention is needed to create a balance. Therefore, basic
elements for organizing (renovation) of rural deteriorated textures (meaning
five basic elements of rural form) include: building type; infrastructure; land
use; density and layout. In this regard, scientific appraisal has not yet been

1- Additive Ratio Assessment (ARAS)
2- This paper reports the results of a doctoral thesis (it is in preparation/ 2018) titled
“Pattern presentation for organizing of rural deteriorated textures in the metropolises
fringe (case study: the rural areas of Tehran province)” field of Geography and Rural
Planning Tarbiat Modares University, supervisor: Dr. Mehdi Pourtaheri, by Leyla
Dayyani.
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for basic elements ranking the rural deteriorated textures. On the other hand,
the Additive Ratio Assessment (ARAS) method has been introduced as a one
of the most ranking methods recently. Therefore, the present study seeks to
identify the most important elements of the RDT ranking using ARAS.

Methodology
The present research is based on library, documentary and field studies. This
means that the most important indicators to identify basic elements for
organizing (renovation) rural deteriorated textures were identified
theoretically; and then, using questionnaires of 260 rural households and 15
local managers, 15 rural deteriorated textures on the fringes of Tehran
metropolis were selected (using Kernel Density Estimation /KDE methods
and GIS). Then ideas of fifteen elites and scientific experts (to 5 alternatives
weighing) were analyzed. In this regard, firstly, the opinions of two groups
of villagers (people and local managers) and scientific experts about the
criteria (in order to emphasize planning with the people) was obtained using
the Rank sum method and then ranked 5 alternatives (basic elements for
organizing) was done using the ARAS method. In addition, SPSS and
EXCEL were also used for further analysis.

Results and Discussion
The results obtained from the ARAS method showed that the building
element form is a priority for organizing (renovation) of rural deteriorated
textures. That follows by arrangement; layout; infrastructure; land use and;
density form. In fact, the building form in organizing the rural deteriorated
textures on the Tehran metropolitan fringe is more important than other
elements because the role it plays.

Conclusion
The research findings indicate that the element- building form- is the most
impotent compared to other elements for organizing rural deteriorated
textures on the fringe of metropolises, using the ARAS method. However,
the findings are not consistent with the results of other research and
experiments, because researchers have not ranked the basic elements for
organizing the rural deteriorated textures, which indicates the innovation of
the present study. Since focusing on this leads us to a more accurate and
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desirable planning, researchers are encouraged to focus on this issue in the
future research. However, the indexes of the element building form in the
findings of this study are similar and consistent with other research and
experience (directly or indirectly).
In general, the Rural Deteriorated Texture (RDT) has lost its effectiveness in
terms of form, with more attention to the building element than others. In
other words, more emphasis on the building strength index can achieve a
sustainable rural form. Of course, this is an important part of organizing the
rural deteriorated textures that is necessary for its various platforms/ aspects,
with the participation of locals/ villagers (as main actors) and relevant
organizations and institutions (public, private, NGOs as facilitators), which
should be taken into account by future researchers.

Keywords: Organizing; Form; Deteriorated Texture; Rural; ARAS.
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