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The purpose of this study is to introduce and apply the new and efficient CODAS method to priori-tize 
and assess rural deteriorated textures based on the main criteria of environmental quality. The research 
method of this article is descriptive-applied and the style of data collection is library and field data collec-
tion, where using a questionnaire, objective data from 260 rural households and 15 local managers on 
the Tehran metropolitan fringe, and subjective data from 15 scientific experts were collected, described 
and analyzed. The results of the present study based on six main compo-nents of environmental quality 
(in order of importance including tolerance capacity/risk reduction, vitality and belonging, environmen-
tal health, access and diversity of services, security and human scale on foot, permeability) and fifteen 
villages show that the village of Yahar, compared to other villages, had more unfavorable conditions in 
terms of environmental quality using the CODAS method. Then, respectively, the villages of Kabirabad, 
Mashhad Firoozkooh, Hasanabad Baqraf, HesarKouchak, Quinak Rakhshani, Atashan, Jafarabad Baqraf, 
Mazdaran, Zavareh Bid, Vastar, Hesarmehtar, Ramin, Qala Boland, and Salehabad Sharqi are located. 
Also in this research, CODAS has been evaluated as a suitable and very accurate method for prioritizing 
deteriorated rural settle-ments based on the main components of environmental quality.
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Extended Abstract

1. Introduction

eteriorated rural (especially) textures 
have low environmental quality be-
cause they are facing many problems in 
various economic, social, and physical-

spatial dimensions such as unemploy-ment, low income, 
shortage of public services and facilities, deteriorated 
buildings, shortage of waste collection system, decreased 
sense of belonging to the rural environment and villag-
ers’ mi-gration. Therefore, all over the world, especially 
in developing countries, the declining trend of en-viron-
mental quality (especially) in deteriorated rural textures 
that affect human well-being and health has become very D
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worrying. In this regard, prioritization and assessment 
of rural deteriorated textures based on the main criteria 
of environmental quality is an important and basic part 
of plan-ning and optimal environmental management, 
which is possible by using efficient and new multi-criteria 
assessment methods. Recently, the COmbinative Dis-
tance-based ASsessment (CODAS) method has been in-
troduced as one of the most efficient ranking techniques. 
Therefore, the pur-pose of this study is to introduce and 
apply the new and efficient CODAS method to prioritize 
and assess rural deteriorated textures based on the main 
criteria of environmental quality.

2. Methodology

The research method of this article is descriptive-ap-
plied and the style of data collection is library and field 
data collection, where using a questionnaire, objective 
data from 260 rural households and 15 local managers on 
the Tehran metropolitan fringe, and subjective data from 
15 scientific experts were collected, described and ana-
lyzed. In this regard, the collected data was analyzed us-
ing a one-sample T-test, combined weighting method of 
CRITIC and rank sum, the Combinative distance-based 
assessment (CODAS) method, and Spearman’s rank cor-
relation coefficient and through SPSS and EXCEL soft-
ware. It should be noted that the method of calculating 
each of the functions related to the steps of the CODAS 
method is described in detail.

3. Results

The results of the present study based on six main com-
ponents of environmental quality (in order of importance 
including tolerance capacity/risk reduction, vitality and 
belonging, environmental health, access and diversity 
of services, security and human scale on foot, perme-
ability) and fifteen villages show that the village of Ya-
har, compared to other villages, had more unfavorable 
condi-tions in terms of environmental quality using the 
CODAS method. Then, respectively, the villages of Kabi-
rabad, Mashhad Firoozkooh, Hasanabad Baqraf, Hesar-
Kouchak, Quinak Rakhshani, Atashan, Jafarabad Baqraf, 
Mazdaran, Zavareh Bid, Vastar, Hesarmehtar, Ramin, 
Qala Boland, and Salehabad Sharqi are located. 

4. Discussion

Based on the documents and experts' views, the present 
study identified the most important com-ponents of envi-
ronmental quality for assessment (including vitality and 
belonging, tolerance capaci-ty/risk reduction, access and 
diversity of services, permeability, security and human 

scale on foot, and environmental health) that indicates 
the numerous problems in the rural deteriorated textures. 
Then, the weights of the main components (in order of 
importance including tolerance capacity/risk reduction, 
vitality and belonging, environmental health, access and 
diversity of services, security and human scale on foot, 
and permeability) are calculated and then in eight steps 
(in detail) using the CODAS technique, deteriorated rural 
settlements are prioritized and evaluated based on envi-
ronmental quality components. Accordingly, the findings 
of the present study show that the village of Yahar, com-
pared to other villages, had more unfavorable conditions 
in terms of environmental quality. Then, respectively, the 
villages of Kabirabad, Mashhad Firoozkooh, Hasanabad 
Baqraf, HesarKouchak, Quinak Rakhshani, Atashan, 
Jafarabad Baqraf, Mazdaran, Zavareh Bid, Vastar, Hes-
armehtar, Ramin, Qala Boland, and Salehabad Sharqi are 
located. In this regard, the findings of the present study are 
not similar to the findings of other studies because none of 
the previous re-searchers has prioritized deteriorated rural 
settlements based on environmental quality components. 
Hence, the present research has innovation and fills the 
research gap. In addition, a comparative comparison of 
the results of the ranking obtained from the CODAS tech-
nique and the average of the existing status in this study 
indicates the validity and stability of the results of the CO-
DAS tech-nique. In other words, in this research, CODAS 
has been evaluated as a suitable and very accurate method 
for prioritizing deteriorated rural settlements based on the 
main components of environ-mental quality. Also, the ac-
curacy and power of the ranking results of the CODAS 
technique at the level of rural areas of the present study 
can be generalized to higher levels of political divisions 
such as the level of counties in Tehran province. 

5. Conclusion

In general, the environmental quality status of de-terio-
rated rural settlements in Damavand county compared to 
other counties in Tehran province has more unfavorable 
conditions. Then, respectively, the counties of Tehran, 
Ray, Varamin, Pishva, Firoozkooh, Robat Karim, and 
Shahriar are located. Therefore, researchers are recom-
mended to pay attention to this important issue in future 
research. In fact, the CODAS method, compared to other 
decision-making techniques, has some unique features 
(strengths) (Badi et al., 2018: 9) in a way that the validity 
and reliability of the results by other researchers such as 
Badi et al. (2018: 9), Keshavarz Ghorabaee et al. (2016: 25, 

37), and Mathew and Sahu (2018: 139) have also been con-
firmed.
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In view of what has been said, it is necessary to orga-
nize (rehabilitation and especially renovation) in various 
dimensions in villages or counties that have more priority, 
with the participation of the people and relevant organiza-
tions.

Acknowledgments

The primary/raw database of the present study is the 
only part that uses the doctoral thesis "Pattern presenta-
tion for the organizing of rural deteriorated textures in the 
metropolises fringe (case study: the rural areas of Tehran 
province)" written by Leyla Dayyani. The (financial) as-
sistance of Tarbiat Modares University is hereby appreci-
ated.

Conflict of Interest

The authors declared no conflicts of interest

Dayyani, L. Assessment of Rural Deteriorated Textures Using Environmental Quality Components. JRR, 13(1), 262-283.



تابستان 1401 . دوره 13. شماره 2

265

* نویسنده مسئول:
دکتر لیال دیانی

نشانی: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
تلفن: 7264810 )912( 98+

 L.dayyani@modares.ac.ir :پست الکترونیکی

هدف این پژوهش معرفی و به کارگیری روش جدید و کارآمد CODAS جهت اولویت بندی و ارزیابی بافت های فرسوده روستایی بر مبنای 
معیارهای اصلی کیفیت محیطی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی  کاربردی و شیوه جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و 
میدانی است که با استفاده از پرسش نامه، داده های عینی از 260 خانوار روستایی و 1۵ نفر از مدیران محلی در روستاهای فرسوده پیرامون 
کالن شهر تهران، و داده های ذهنی از 1۵ نفر از متخصصین علمی جمع آوری، توصیف و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر بر اساس شش 
مؤلفه اصلی کیفیت محیطی )به ترتیب اهمیت شامل ظرفیت تحمل/ کاهش ریسک، سرزندگی و تعلق پذیری، بهداشت محیط، دسترسی 
و تنوع خدمات، امنیت و مقیاس انسانی پیاده، نفوذپذیری( و روستاهای پانزده گانه نشان می دهد که روستای یهر در مقایسه با روستاهای 
دیگر، شرایط نامطلوب تری را به لحاظ وضعیت کیفیت محیطی به کمک روش ُکداس داشته است. سپس به ترتیب، روستاهای کبیرآباد، 
مشهد فیروزکوه، حسن آباد باقراٌف، حصارکوچک، قوئینک رخشانی، آتشان، جعفرآباد باقراٌف، مزداران، زواره بید، وسطر، حصارمهتر، رامین، 
قلعه بلند، و صالح آباد شرقی قرار گرفته اند. همچنین در این تحقیق، CODAS به عنوان روشی مناسب و با دقت بسیار باال برای اولویت بندی 

سکونتگاه های فرسوده روستایی بر مبنای مؤلفه های اصلی کیفیت محیطی ارزیابی شده است.

کلیدواژه ها: 
کیفیت محیطی، بافت های 

فرسوده، روستا، روش 
CODAS، تهران
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مقدمه

واژه کیفیت محیطی از فیزیولوژی محیط زیستی وارد ادبیات 
سکونتگاهی شده است (Sarrafi & Mohammadi, 2018: 38). واژه 
کیفیت محیط سکونتگاه ها اولین بار در »شورای رزیدنت سازمان 
پایدار  توسعه  با  مترادف  را  آن  و  مطرح  )سال 1976(  ملل1« 
مناطق سکونتگاهی تعریف کردند. در این میان، بافت های فرسوده 
)به ویژه( روستایی2 از کیفیت محیطی پایینی برخوردار است زیرا 

1. United Nations Resident Council
2. بافت فرسوده روستایی )فاقد میراث روستایی( به عرصه هایی از محدوده 
قانونی روستاها اطالق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری 
مناسب از دسترسی سواره )معابر پرپیچ وخم و یا با عرض کم(، کمبود تأسیسات، 
خدمات عمومی، و زیرساخت های روستایی آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، 
بافت ها، به دلیل فقر ساکنان و  این  نازلی برخوردارند.  اقتصادی  محیطی، و 
سرمایه گذاران  نیز  و  نداشته  را  خودبه خودی  نوسازی  امکان  آن ها،  مالکان 
 (Motavvaf & Khodaei, 2009: انگیزه ای برای سرمایه گذاری در آن را ندارند
(129. این نوع بافت فرسوده روستایی )فاقد میراث روستایی( که موضوع بحث 

و  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  بسیاری  مشکالت  با 
کالبدی - فضایی همچون بیکاری، درآمد پایین، کمبود امکانات و 
خدمات عمومی، ساختمان های فرسوده، کمبود سامانه جمع آوری 
زباله، کاهش حس تعلق به محیط روستا و مهاجرت روستائیان 
مواجه هستند (Hamzenejad et al., 2018: 17-19). از همین رو، 

تاریخی  بافت  بافت های آسیب پذیر نظیر  انواع  با دیگر  پژوهش حاضر است، 
از  و بافت قدیم )دارای میراث های روستایی( به لحاظ فرسودگی، در کلیت 
ایجاد  در  مؤثر  عوامل  به سبب  اما  برخوردارند،  مشترکی  نسبتاً  خصوصیات 
 (Andalib, است  متفاوت  ماهیت های  دارای  روستایی  محیط های  فرسودگی 
از موضوع  دارای میراث های روستایی )خارج  بافت های  (37 :2007. درواقع، 
بحث پژوهش حاضر( »بافت هایی هستند که دربرگیرنده آثار به جای مانده از 
گذشته و جایگزین ناپذیری هستند که می توانند در آگاهی جوامع از ارزش های 
فرهنگی و گذشته خود کمک می کنند. حفظ آن ها عالوه بر برانگیختن غرور 
به  که  آثار  این  می افزاید.  نیز  زندگی  کیفیت  بر  هویت،  ایجاد حس  و  ملی 
یکی از سه دوره باستان، دوره تاریخی و یا معاصر تعلق دارد، یا به ثبت آثار 
باارزش سازمان میراث فرهنگی و  یا در لیست میراث های  ملی رسیده اند و 

.(Habibi et al., 2007: 62) »گردشگری قرار می گیرند

1- دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ارزیابی بافت های فرسوده روستایی با استفاده از مؤلفه های کیفیت محیطی )موردمطالعه: پیرامون 
کالن شهر تهران(

*لیال دیانی1
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در سراسر جهان به ویژه در کشورهای درحال توسعه، روند نزولی 
کیفیت محیطی در بافت های فرسوده )به ویژه( روستایی که بر 
رفاه و سالمت انسان تأثیر می گذارد، بسیار نگران کننده شده است 
(Khan et al., 2015: 368, 370). در دهه اخیر مسئله فرسودگی 

و ارتقای کیفیت محیطی بافت های فرسوده در ایران نیز مطرح 
شده است اما تجربه اجرای طرح ها و برنامه های ارتقای کیفیت 
محیطی بافت های فرسوده )به ویژه( روستایی نشان می دهد که 
این برنامه ها به دلیل عدم توجه به رویکرد همه جانبه، متوازن 
و یکپارچه و عدم شناخت دقیق اینگونه بافت ها، چندان موفق 
این  در   .(Khoshghadam & Razzaghi Asl, 2017: 38) نبوده اند 
راستا، روستاهای منطقه موردمطالعه به لحاظ کیفیت محیطی 
و  اجتماعی،  )اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  بسیاری  مشکالت  با 
کالبدی - فضایی( مواجه هستند که ازجمله آن ها می توان به 
سال  از ۳0  بیش  عمر  با  مسکونی  واحدهای  تعداد  بودن  باال 
ساخت )معادل 10۵0۵۳ واحد(، استفاده از مصالح کم دوام در 
واحدهای مسکونی، مساحت کم اغلب واحدهای مسکونی )معادل 
216۵42 واحد( بر اساس آخرین نتایج سرشماری موجود در 
مناطق روستایی استان تهران، آسیب پذیری مناطق فرسوده ناشی 
از احتمال )به ویژه( زمین لرزه ای مخرب در این استان )به دلیل 
وجود گسل های فراوان و فعال(، فقر روستائیان، کمبود امکانات و 
خدمات عمومی و رفاهی اشاره کرد. همچنین، به دلیل جمعیت 
روستایی قابل توجه )876614 نفر( و حق داشتن محیط زیست 
)به ویژه(  فرسوده  مناطق  گفت،  می توان  آنان  برای  مناسب 
روستایی این استان نیاز به ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی 
دارند (Dayyani, 2018: 18-19, 301). در این خصوص، اولویت بندی 
و ارزیابی بافت های فرسوده روستایی بر مبنای معیارهای اصلی 
کیفیت محیطی )و وزن دهی آن ها( یک بخش مهم و پایه ای در 

 .(Kaili, 2003: 1,5) برنامه ریزی و مدیریت مطلوب محیطی است

در این خصوص، یکی از رویکردهای علمی و مطرح، استفاده از 
تکنیک های ارزیابی چندمعیاره کارآمد و نوین است که می تواند 
ابزار مفیدی برای ارائه اطالعات )مؤثر و کارآمد( از شرایط اینگونه 
بافت ها در چهارچوب رویکرد توسعه پایدار و برنامه ریزی پایدار 
مبتنی  ارزیابی  روش   .(Faisal & Shaker, 2017: 2) باشد  فضایی 
جدید  تکنیک  یک  به عنوان   ۳)CODAS( ترکیبی  فاصله  بر 
و  ُقَربایی  کشاورز  توسط  بار  اولین  چندمعیاره  تصمیم گیری 
 (Keshavarz Ghorabaee et همکاران در سال 2016 معرفی شد
(al., 2017: 7؛ آن ها همچنین با مقایسه نتایج روش CODAS با 

WAS-برخی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره موجود شامل 
که  دادند  نشان   EDAS و   PAS ،COPRAS ،TOPSIS ،VIKOR
تکنیک ُکداس یک روش کارآمد و دارای اعتبار و پایایی است 
CO- روش جدید .(Keshavarz Ghorabaee et al., 2016: 25, 37)

DAS یک رویکرد مبتنی بر فاصله است که از دو روش یعنی 

3. The COmbinative Distance-based ASsessment (CODAS)

1( فاصله اقلیدسی و 2( فاصله تَکسیَکب4 برای انتخاب گزینه 
مطلوب/ اولویت بندی گزینه ها استفاده می کند. درواقع هدف این 
 (Mathew تکنیک رتبه بندی گزینه ها بر اساس تعدادی معیار است

 .& Sahu, 2018: 140)

مروری بر ادبیات موضوع

از مفهوم کیفیت محیط  در متون توسعه، تعاریف متعددی 
ازنظر  بااین حال،  (Kaili, 2003: 6)؛  است  شده  ارائه  روستایی 
اغلب پژوهشگران، کیفیت محیط روستایی به عنوان مجموعه ای 
اقتصادی،  ویژگی های محیط زیستی،  و  از شرایط  به هم پیوسته 
اجتماعی، و کالبدی - فضایی تلقی می شود که افول یا بهبود آن، 
 (Sarrafi نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان روستایی دارد
(Mohammadi, 2018: 39-40 &. درواقع، مؤلفه ها و شاخص های 

کیفیت محیطی روستایی بر مبنای رویکرد همه جانبه، متوازن، 
 (Sarmento شکل بندی می شود )و یکپارچه )رویکرد نوین توسعه
(et al., 2000: 95-96, 99. در این راستا، مهم ترین نظریه های نوین 

تبیین کننده کیفیت محیطی سکونتگاه های روستایی عبارت است 
از: 

1- نظریه بوم شناختی: اساساً نظریه بوم شناختی بیانگر تعامل 
بر  است.  آن ها  و محیط زیست  موجودات  بین  متقابل  روابط  و 
روستایی  سکونتگاه های  مدیریت  و  برنامه ریزی  اساس،  همین 
و  تعامل  شامل  روستائیان  عمومی  نیازهای  تأمین  به منظور 
وابستگی متقابل میان سازمان ها/ نهادهای ذی ربط، مردم محلی، 
این  و محیط زیست آن ها است (Woo & Khoo, 2020: 168). در 
راستا، مدل بوم شناختی سطوح چندگانه تأثیرگذار بر رفتار انسان 
یعنی از عوامل فردی و اجتماعی گرفته تا عوامل نهادی، سیاسی 
)خط مشی ها(، و محیط ساخته شده را در چهار قلمرو کالبدی 
شامل مکان زندگی، کار، اوقات فراغت، و حمل ونقل، مشخص 

 .(Sallis et al., 2012: 2, 14) می کند

2- نظریه برنامه ریزی ارتباطی: در رویکرد نوین برنامه ریزی 
ارتباطی دامنه گسترده ای از استدالل های فنی - ابزاری، اخالقی، 
و احساسی که همان تجربه حسی مردم از محیط زیست خود 
 .(Eftekhari & Behzadnasab, 2004: 3) اهتمام است است، مورد 
در این رویکرد، مردم محلی به عنوان بازیگران اصلی و بیرونی ها 
 )NGOS برنامه ریزان، سازمان ها و نهادهای دولتی، خصوصی، و(
به عنوان تسهیلگران محسوب می شوند (Foley, 1997: 1-2). در این 
راستا، برای ارتباط سازنده در برنامه ریزی، چهار اصل گویا بودن 
اهمیت  از  بودن(، صمیمیت، صداقت، و مشروعیت  )قابل درک 
بسزایی برخوردار است که سه معیار آن شامل ارتباط، گفتگو 
 (Eftekhari & Behzadnasab, 2004: و آموزش می شود )مشارکت(

 .8, 15)

4. Taxicab distance

»لیال دیانی. ارزیابی بافت های فرسوده روستایی با استفاده از مؤلفه های کیفیت محیطی«
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»لیال دیانی. ارزیابی بافت های فرسوده روستایی با استفاده از مؤلفه های کیفیت محیطی«

محیطی  کیفیت  روستایی  فرسوده  بافت های  میان،  این  در 
 .(Mohammadi & Tafakori, 2015: 112) ندارند  مناسبی 
به عبارت دیگر، وجود عوامل متعدد در شکل گیری فرسودگی بافت 
روستایی و سپس ظهور نشانه های فرسودگی، منجر به کاهش 
کالبدی،  جنبه های  )از  روستا  محیط زیست  کیفی  ارزش های 
فرهنگی(  و  اجتماعی  اقتصادی،  زیست محیطی،  عملکردی، 
مهاجرت های  ارزش های سکونتی،  نزول  با  درنهایت  و  می شود 
 (Varesi می یابد  تکمیل  فرسودگی  روند  و  افزایش  روستایی 
محیطی  کیفیت  مؤلفه های  زمینه،  این  در   .et al., 2012: 134)

ارزیابی بافت های فرسوده روستایی شامل  اولویت بندی و  برای 
نفوذپذیری، انعطاف پذیری، سازگاری، دسترسی، خوانایی، امنیت، 
بهداشت محیط  مکان(، سرزندگی،  تعلق پذیری )حس  هویت، 
زیبایی،  حسی،  غنای  تنوع پذیری،  زیست محیطی(،  )سالمت 
فرم، کنترل و نظارت، (Hamzenejad et al., 2018: 19)، مقیاس 
انسانی )پیاده(، تناسب بصری، تراکم، ایمنی و کیفیت در طراحی 
 (Khoshghadam است )و معماری )ظرفیت تحمل/ تخفیف پذیری
کیفیت  (Razzaghi Asl, 2017: 45-46 &. همچنین، شاخص های 

زباله های  یا کمبود سامانه جمع آوری  نبود  محیطی آن شامل 
)به ویژه( خانگی، نبود شبکه فاضالب، کفسازی نامناسب خیابان ها 
و معابر، نبود/ کمبود وسایل حمل ونقل عمومی، کمبود فضای 
سبز در سطح روستا، کمبود و یا دسترسی سخت به امکانات 
و خدمات عمومی و رفاهی، انواع آلودگی ها )صوتی، هوا، و ...( 
وجود  ناسازگار،  کاربری های  وجود  همچون  عواملی  دلیل  به 
بزهکاری و عدم امنیت اجتماعی، بیکاری، نبود پیاده روهای ایمن 
 (Faraji Mollaie, 2015: 66-69; Sarmento et al., و مناسب است
(101-95 :2000. عالوه بر این ها، از دیگر شاخص های آن می توان 

به طرح بندی و چیدمان ناقص یا ناکافی معابر/ خیابان ها، کیفیت 
غیرمسکونی،  و  مسکونی  ساختمان های  بودن  کلنگی  پایین/ 
عدم رعایت اصول فنی - مهندسی در ساخت وساز ساختمان ها، 
استفاده از مصالح کم دوام در ساختمان ها، عمر باالی ساختمان ها، 
وضعیت و شرایط غیربهداشتی، نرخ باالی جرم و جنایت، مالکیت 
خالی،  ساختمان های  باالی  میزان  و  سایت  فرسودگی  مشاع، 
 (Morgan & Gilreath, 2013: کمبود مغازه های تجاری اشاره کرد
(9 ,7 ,4-3. همچنین، تغییر الگوی خانوار از گسترده به هسته ای 

)جوانان با مستقل شدن زندگی، حاضر به زندگی در منزل پدری 
خود نبوده و پس از فوت والدین کمتر کسی تمایل به زندگی 
در این بخش ها دارند(، و نیز توارث )پس از فوت صاحبان برخی 
از بناهای مسکونی فرسوده، به علت تعدد ورثه، کم بودن ارزش 
اقتصادی بناها و به دلیل اینکه هیچ یک از وارثان حاضر به خرید 
ملک و جلب رضایت بقیه نیستند و نیز به دلیل ضعف قوانین 
حقوقی، ملک قابل تقسیم نیست و به صورت بالتکلیف و متروکه 
باقی می ماند و روند تخریب و فرسودگی آن ها تشدید می شود( 
 (Shamaei & است  آن  محیطی  کیفیت  شاخص های  دیگر  از 
(Pourahmad, 2005: 115, 117. افزون بر این ها، وضعیت نامطلوب 

روشنایی یعنی کمبود روشنایی با نورپردازی و فاصله مناسب در 
سطح خیابان ها/ معابر روستا و احساس ترس و ناامنی روستائیان 
کمبود  یا  نبود   ،(Garau & Pavan, 2018: 8-9) در شب  )به ویژه( 
 ،(Yuliastuti & Saraswati, 2014: 33) تأسیسات زیربنایی اساسی
خیابان ها/ معابر تنگ و باریک و پرپیچ وخم و با عرض کم، کاهش 
حس تعلق به محیط روستا و مهاجرت روستائیان، عدم تناسب و 
 (Faraji Mollaie, هماهنگی ارتفاعی ساختمان ها، وجود مخروبه ها
 ،(Faisal & Shaker, 2017: 2) 68 ,66 :2015، درآمد پایین روستائیان)

تراکم جمعیت/ کم بودن مساحت زیربنای واحدهای مسکونی و 
غیرمسکونی، و امثال این ها از دیگر شاخص های کیفیت محیطی 
 (Carneiro et است  روستایی  فرسوده  بافت های  ارزیابی  برای 
ارزیابی کیفیت محیطی  (al., 2010: 143-144. شایان ذکر است، 

بافت های فرسوده روستایی می تواند به توصیف و توزیع فضایی 
کیفیت محیطی این گونه مناطق از طریق تحلیل های کمی و یا 
کیفی اطالعات آن با استفاده از تکنیک های نوین و کارآمد بپردازد 

 .(Kaili, 2003: 6-8)

موجود  تجربیات  و  تحقیقات  اجمالی  بررسی  با  درمجموع 
فرسوده  بافت های  محیطی  کیفیت  ارزیابی  گفت،  می توان 
با رویکرد مناطق شهری انجام گرفته و متأسفانه کمتر  عمدتاً 
ماهیت روستایی داشته است. در این میان، محققان به معرفی 
و به کارگیری روش نوین و کارآمد ُکداس جهت اولویت بندی و 
اصلی  بر مبنای معیارهای  بافت های فرسوده روستایی  ارزیابی 
کیفیت محیطی نپرداخته اند. ازاین رو، ما در این تحقیق به این 

مهم می پردازیم. 

روش شناسی تحقیق

اولویت بندی و ارزیابی بافت های فرسوده روستایی بر مبنای 
معیارهای اصلی کیفیت محیطی با بهره گیری از روش های علمی 
و دریافت نظر گروه های هدف و متخصصان علمی انجام می شود. 
بر این اساس، روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و کاربردی 
است.  بوده  میدانی  و  کتابخانه ای  اطالعات  شیوه جمع آوری  و 
بدین منظور، بر اساس مبانی نظری تحقیق، شاخص های تحقیق 
شناسایی و توزیع فراوانی مستندات و ضریب اهمیت آن ها مشخص 
شدند. سپس، اعتبار شاخص ها از طریق پانزده نفر از خبرگان 
و متخصصان روستایی )کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی تهران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر( 
با استفاده از پرسش نامه و بر اساس مقیاس رتبه ای پنج  گزینه ای 
ارزیابی شد و توزیع فراوانی شاخص ها و ضریب اهمیت آن ها بر 
پایه نظرات کارشناسان به دست آمد. در مرحله بعدی، متوسط 
ضریب اهمیت شاخص ها بر مبنای مستندات و نظر کارشناسان 
محاسبه شد و درنهایت، رتبه بندی شاخص ها بر مبنای متوسط 
ضریب اهمیت مستندات و نظر کارشناسان به دست آمد. آنگاه، 
باتوجه به تعدد شاخص های کیفیت محیطی بافت های فرسوده 
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روستایی در این گام، بر اساس رتبه بندی انجام شده، خوشه بندی 
آن ها در پنج دسته )اهمیت بسیار باال، باال، متوسط، پایین، بسیار 
پایین( با استفاده از SPSS و دندروگرام خوشه ای صورت گرفت؛ 
سپس، شاخص هایی که از اهمیت بسیار زیاد و زیاد برخوردار 
بودند، مدنظر قرار گرفتند و بقیه شاخص ها که اهمیت متوسط، 
پایین و بسیار پایین داشتند، حذف شدند. بر این مبنا، شش مؤلفه 
اصلی از شاخص های تبیین کننده کیفیت محیطی برای ارزیابی 
است.  آمده   1 شماره  جدول  در  روستایی  فرسوده  بافت های 
افزون بر این، این شاخص ها با استفاده از پرسش نامه و بر اساس 
اطالعات عینی از سوی روستائیان )سرپرست خانوارهای روستایی 
و نهادهای محلی/ شوراهای اسالمی روستا و دهیاران( دریافت 
شد. همچنین، میزان پایایی پرسش نامه ها با بهره گیری از ضریب 
آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS با میزان 0/874 برای پرسش نامه 
کارشناسان و 0/719 برای پرسش نامه روستائیان محاسبه شده، 

که نشان دهنده میزان باالی روایی پرسش نامه ها است.

در روش میدانی، نقشه پهنه بندی فضایی بافت های فرسوده 
روستایی در استان تهران ترسیم شد. برای ایجاد این نقشه، از 
مصالح  از  استفاده  )شامل  فرسوده  بافت های  مهم  معیارهای 
کمدوام در ساختمان ها، تعداد بنا با قدمت بیش از سی سال، 
میزان جمعیت روستاها با گرایش به جمعیت زیاد، میزان مساحت 
بنا، سطح  با گرایش به کم بودن مساحت  واحدهای مسکونی 
 6KDE آسیب پذیری روستا در برابر زلزله۵( با بهره گیری از روش
و 7GIS استفاده شد )تصویر شماره 1(. همان گونه که در نقشه 

معیارهای  از مهم ترین  یکی  نیز  متر  از شش  با عرض کمتر  معابر  معیار   .۵
شناسایی و پهنه بندی مناطق دارای بافت های فرسوده روستایی است؛ اما به 

دلیل نبود اطالعات آماری آن در سطح نقاط روستایی، این معیار حذف شد.
6. Kernel Density Estimation (KDE)
7. Geographical Information System (GIS)

مشاهده می شود، تراکم فرسودگی در سطح بسیار زیاد )با رنگ 
قرمز( و زیاد )با رنگ نارنجی( تقریباً در تمامی شهرستان های استان 
تهران دیده می شود؛ اما تمرکز آن ها بیشتر در شهرستان های ری، 
تهران، فیروزکوه، دماوند، پیشوا، ورامین، شهریار، و رباط کریم بوده 
که بیشتر در پیرامون کالن شهر تهران واقع شده اند. درنهایت، 
برای انتخاب روستاهای نمونه )حداقل دو نمونه در هرکدام از این 
هشت شهرستان منتخب(8، از روش تصادفی طبقه ای استفاده 

گردید که نتایج آن در نقشه یادشده نشان داده شده است.

مصالح  )با  فرسوده  مسکوني  واحدهاي  کل  تعداد  از  سپس، 
کمدوام و قدمت بیش از ۳0 سال( در مناطق روستایي استان 
فرمول  از  بهره گیري  با  است،  واحد  با ۵8806  برابر  که  تهران 
کوکران تعداد 276 واحد به عنوان تعداد نمونه ها انتخاب شده اند. 
در مرحله بعد، توزیع فراواني 276 نمونه در روستاهاي منتخب 
)1۵ روستا(، باتوجه به تعداد واحدهاي فرسوده در هر روستا و 
به کارگیري جدول تناسب مشخص شد. یادآور مي شویم، این تعداد 
نمونه ها به عنوان تعداد پرسش نامه هایي است که سرپرست خانوار 
روستایي تکمیل مي کنند. عالوه بر این، در هر روستا 1 نمونه 
دیگر جهت تکمیل پرسش نامه نهادهاي محلي )شوراي اسالمي 
روستا و دهیار( یعني مجموعاً 1۵ پرسش نامه در نظر گرفته شد 
)جدول شماره 2( و درنهایت، به منظور تکمیل پرسش نامه خانوار 
در هر روستا، بلوک ها/ واحدهاي مسکوني فرسوده متمرکز در 

روستا انتخاب و داده هاي موردنیاز گردآوري شدند.

میراث  )فاقد  روستایی  فرسوده  بافت  بیان شد،  نیز  پیشتر  که  8. همان طور 
روستایی( موضوع بحث پژوهش حاضر است. ازاین رو، روستاهای نمونه منتخب 
)1۵ روستا( از نوع بافت های فرسوده روستایی )فاقد میراث روستایی( است و از 
نوع بافت های دارای میراث روستایی که به ثبت آثار ملی رسیده و یا در لیست 
میراث های باارزش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می گیرند، نیست 

)زیرا خارج از موضوع بحث پژوهش حاضر است(.

جدول 1. مؤلفه های اصلی از شاخص های کیفیت محیطی برای ارزیابی بافت های فرسوده روستایی.

پرسش نامهمتغیرنماگرمؤلفهکد

C1 سرزندگی و
تعلق پذیری

جمعیت بیکار تقسیم بر جمعیت فعال در روستا ضرب در نرخ بیکاری )به درصد(
خانوار، کارشناسانصد )به تفکیک در هر روستا(

نسبت تعداد خانوارها با درآمد پایین به تعداد کل خانوار در خانوار با درآمد پایین )زیرخط فقر در بلوک( )به درصد(
خانوار، کارشناسانروستا ضرب در صد )به تفکیک در هر روستا(

نبود سرمایه گذاری )اقدام( مناسب از سوی سازمان ها و 
نهادهای دولتی )و یا خصوصی( برای نوسازی )یا بهسازی( 

ساختمان های عمومی روستا )همچون مدرسه و خانه 
بهداشت( )به درصد(

نسبت تعداد ساختمان های عمومی سرمایه گذاری/ 
هزینه های الزم انجام نشده برای رفع فرسودگی به تعداد 
کل ساختمان های عمومی در روستا ضرب در صد )به 

تفکیک در هر روستا(

نهادهای محلی، 
کارشناسان

نرخ مهاجرت روستایی طی ده سال گذشته )به دالیل 
مختلف ازجمله کمبود امکانات و خدمات عمومی و رفاهی، 

مسکن فرسوده، و ...( )به درصد(

الف( تفاوت )تفریق( بین مهاجران واردشده و مهاجران 
خارج شده طی ده سال گذشته در روستا )به تفکیک در هر 
روستا(؛ ب( نسبت تعداد مهاجرت روستایی طی ده سال 
گذشته در هر روستا به تعداد کل مهاجرت های روستایی 
طی ده سال گذشته در روستاها ضرب در صد )به تفکیک 

در هر روستا(

نهادهای محلی، 
کارشناسان
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ادامه جدول 1. مؤلفه های اصلی از شاخص های کیفیت محیطی برای ارزیابی بافت های فرسوده روستایی.

پرسش نامهمتغیرنماگرمؤلفهکد

C2 /ظرفیت تحمل
کاهش ریسک

عمر واحدهای مسکونی و غیرمسکونی )معیشتی، تجاری، 
عمومی( با بیش از ۳۰ سال قدمت )به درصد(

نسبت تعداد واحدهای مسکونی و غیرمسکونی با عمر 
بیش از سی سال به تعداد کل واحدهای مسکونی روستا 

ضرب در صد )به تفکیک در هر روستا(

نهادهای محلی، 
)خانوار(، کارشناسان

استفاده از مصالح کم دوام در واحدهای مسکونی و 
غیرمسکونی )معیشتی، تجاری، عمومی( )به درصد(

نسبت تعداد واحدهای مسکونی و غیرمسکونی با مصالح 
کم دوام به تعداد کل واحدهای مسکونی روستا ضرب در 

صد )به تفکیک در هر روستا(

نهادهای محلی، 
)خانوار(، کارشناسان

واحدهای مسکونی و غیرمسکونی )معیشتی، تجاری، 
عمومی( فاقد امکانات ضدزلزله )نداشتن تیرآهن های 

ضربدری در دیوار، نداشتن کالفبندی سقف با استفاده از 
میلگرد، نداشتن پی محکم، و ...( )به درصد(

نسبت تعداد واحدهای مسکونی و غیرمسکونی فاقد 
امکانات ضدزلزله به تعداد کل واحدهای مسکونی روستا 

ضرب در صد )به تفکیک در هر روستا(

نهادهای محلی، 
)خانوار(، کارشناسان

تخریبی/ کلنگی بودن واحدهای مسکونی و غیرمسکونی 
)معیشتی، تجاری، عمومی( )به درصد(

نسبت تعداد واحدهای مسکونی و غیرمسکونی تخریبی/ 
کلنگی به تعداد کل واحدهای مسکونی در روستا ضرب 

در صد )به تفکیک در هر روستا(

نهادهای محلی، 
)خانوار(، کارشناسان

C3 دسترسی و تنوع
خدمات

عدم دسترسی یا نزدیک نبودن فضاهای عمومی )مثل 
مدرسه، خانه بهداشت، و ...( و مغازه های تجاری )مانند 
بقالی، نانوایی، و ...( تا واحدهای مسکونی )برای تأمین 

نیازهای زندگی به ویژه روزانه( )به درصد(

نسبت تعداد خانوارهایی با عدم دسترسی یا نزدیک نبودن 
فضاهای عمومی و تجاری به تعداد کل خانوار ضرب در 

صد )به تفکیک در هر روستا(
خانوار، کارشناسان

نبود تأسیسات زیرساختی اساسی )همچون آب، برق، گاز، 
فاضالب، و ...( )به درصد(

نسبت تعداد ساختمان های بدون تأسیسات زیرساختی 
اساسی به تعداد کل ساختمان ها ضرب در صد )به تفکیک 

در هر روستا(

خانوار، )نهادهای 
محلی(، کارشناسان

C4نفوذپذیری

وجود گذرگاه های )معابر/ خیابان های( تنگ و باریک و 
پرپیچ وخم در روستا )عرض کمتر از ۶ متر( )به درصد(

نسبت مساحت گذرگاه های )معابر/ خیابان های( کمتر از 
شش متر به مساحت کل گذرگاه ها )معابر/ خیابان ها( در 

روستا ضرب در صد )به تفکیک در هر روستا(

نهادهای محلی، 
کارشناسان

وجود گذرگاه های )کوچه ها و معابر( بنبست )به درصد(
نسبت وجود تعداد گذرگاه های )کوچه ها و معابر( بنبست 
به تعداد کل گذرگاه ها )معابر/ خیابان ها( در روستا ضرب 

در صد )به تفکیک در هر روستا(
خانوار، کارشناسان

C5 امنیت و مقیاس
انسانی )پیاده(

نبود یا کمبود تأمین روشنایی در سطح گذرگاه ها )معابر و 
خیابان ها( )مثل تیرچراغ برق ها با نورپردازی مناسب( برای 

ایجاد امنیت اجتماعی در روستا )به درصد(

نسبت نبود یا کمبود تأمین روشنایی در سطح گذرگاه ها 
)معابر و خیابان ها( به تعداد کل گذرگاه ها )معابر/ 

خیابان ها( در روستا ضرب در صد )به تفکیک در هر 
روستا(

خانوار، کارشناسان

نبود یا کمبود پیاده روهای ایمن و مناسب در )تمام( 
گذرگاه های )خیابان ها/ معابر( روستا )به درصد(

نسبت نبود یا کمبود پیاده روهای ایمن و مناسب در )تمام( 
گذرگاه های )خیابان ها/ معابر( به تعداد کل گذرگاه ها 

)معابر/ خیابان ها( در روستا ضرب در صد )به تفکیک در 
هر روستا(

خانوار، کارشناسان

C6بهداشت محیط

داشتن عیب و نقص فنی تأسیسات زیرساختی اساسی 
)همچون لوله های آب آشامیدنی، لوله های گاز، فاضالب، 
و ...( )برای مثال، فرسودگی لوله های فاضالب و یا جاری 

شدن فاضالب بر روی زمین یا با شبکه فاضالب چاه 
جذبی یا با شبکه فاضالب مخزنی، و ...( )به درصد(

نسبت تعداد ساختمان های دارای عیب و نقص فنی در 
تأسیسات زیرساختی اساسی به تعداد کل ساختمان ها 

ضرب در صد )به تفکیک در هر روستا(
خانوار، کارشناسان

کمبود تعداد جایگاه/ محل زباله )به درصد(
نسبت کمبود تعداد جایگاه/ محل زباله به تعداد کل 

جایگاه/ محل زباله )موجود و موردنیاز( در روستا ضرب در 
صد )به تفکیک در هر روستا(

نهادهای محلی، 
کارشناسان
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 )KDE( تصویــر 1. نقشــه ســطح بندي بافت هــاي فرســوده مناطــق روســتایي در اســتان تهــران بــر اســاس روش تراکــم کرنــل
فصلنامه پژوهش های روستاییبــه همــراه توزیــع نقــاط روســتایي نمونــه. منبــع: یافته هــاي نگارنــده، 1۳97

جدول 2. توزیع جامعه نمونه )خانوار روستایي و نهادهاي محلي(.

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

1۶ 1 1۵ A1 مزداران
حبلرود مرکزي فیروزکوه

۲۵ 1 ۲۴ A2 آتشان
1۶ 1 1۵ A3 یهر

ابرشیوه مرکزي دماوند
1۶ 1 1۵ A4 مشهد فیروزکوه
1۶ 1 1۵ A5 حصارکوچک

بهنام عرب جنوبي جوادآباد ورامین
۲1 1 ۲۰ A6 قلعه بلند
1۶ 1 1۵ A7 قوئینک رخشاني

طارند باال جلیآلباد پیشوا
1۶ 1 1۵ A8 زواره بید
1۶ 1 1۵ A9 وسطر

فردوس مرکزي شهریار
1۶ 1 1۵ A10 رامین
۲1 1 ۲۰ A11 حصارمهتر منجیل آباد مرکزي رباط کریم
1۷ 1 1۶ A12 حسن آباد باقراف

آفتاب آفتاب تهران
1۶ 1 1۵ A13 جعفرآباد باقراف
۳1 1 ۳۰ A14 صالح آباد شرقي عظیمیه مرکزي

ري
1۶ 1 1۵ A15 کبیرآباد کهریزک کهریزک
۲۷۵ 1۵ ۲۶۰ - جمع

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های نگارنده، 1۳97                                                                                                  
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درنهایت، داده هاي جمع آوري شده با بهره گیري از آزمون T تک 
نمونه ای، روش وزن دهی تلفیقی کریتیک و جمع رتبه ای، روش 
ارزیابی مبتنی بر فاصله ترکیبی )CODAS(، و ضریب همبستگی 
رتبه ای اسپیرمن و از طریق نرم افزارهاي SPSS و EXCEL تحلیل 
مراحل   ،CODAS روش  معرفی  به منظور  بنابراین،  است.  شده 

اجرایی این تکنیک به ترتیب عبارت اند از: 

( است )رابطه 1(: x( مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم گیری

11 12 1

21 22 2

1 2

m

m
ij n m

n n nm

x x x
x x x

x x

x x x

×

 
 
  = =   
 
 





   



                            )1( 

ith در  (یعنی مقدار عملکرد گزینه  0ijx ≥ (  ijx در اینجا، 
( است.  { }1,2,...,j m∈ } و  }1,2,...,i ∈ ( jth معیار 

مرحله دوم: محاسبه نرمال سازی ماتریس تصمیم گیری است. 
استفاده  زیر  شرح  به  عملکرد  مقادیر  نرمال سازی خطی  از  ما 

می کنیم )رابطه 2(:
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c

if j N
if j N

∈
∈                            )2(

cN به ترتیب مجموعه معیارهای سود و  bN و  در اینجا، 
هزینه را نشان می دهد.

است.  شده  وزن دهی  نرمال  ماتریس  محاسبه  سوم:  مرحله 
مقادیر عملکرد نرمال وزن دهی شده به شرح زیر محاسبه می شوند 

)رابطه ۳(:

            ij j ijr w n=                                                                                                       )۳( 

مشخص  را   jth معیار  وزن   )0 1jw  (  jw اینجا،  در 
1

1m
jj

w
=

=∑ می کند، و 

مرحله چهارم: تعیین راه حل ایدئال منفی است )رابطه 4 و ۵(:

      
1j m

ns ns
×

 =                                                                                                         )4( 

     minj iji
ns r=                                                                                                          )۵( 

مرحله پنجم: محاسبه فاصله اقلیدسی و تکسیَکب گزینه ها از 
راه حل ایدئال منفی است )رابطه 6 و 7(:
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مرحله ششم: تشکیل ماتریس ارزیابی نسبی است )رابطه 8 
و 9(:

     [ ]ik n n
Ra h

×
=                                                                                                          )8( 

 ( ) ( ( ) ( ))ik i k i k i kh E E E E T Tψ= − + − × −                                                )9( 

ψ نشان دهنده یک تابع آستانه  k,...,1,2}{ و  n∈ در اینجا، 
برای تشخیص برابری فاصله اقلیدسی دو گزینه است و به شرح 

زیر تعریف می شود )رابطه 10(:
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0

xψ


= 


       if x
if x

τ
τ

≥


                            )10(

توسط  می تواند  که  است  آستانه  پارامتر   τ تابع،  این  در 
تصمیم گیرنده تنظیم شود. پیشنهاد می شود که این پارامتر را 
در یک مقدار بین 0/01 و 0/0۵ تنظیم کنید. اگر اختالف بین 
τ باشد، این دو گزینه با فاصله  فاصله اقلیدسی دو گزینه کمتر از 
تکسیَکب نیز مقایسه می شوند. در این مطالعه، برای محاسبات از 

τ/ استفاده می کنیم.  =0 02
مرحله هفتم: در این مرحله، نمره ارزیابی هر گزینه محاسبه 

می شود )رابطه 11(:

   
1

n
i ikk

H h
=

=∑                                                                                                       )11( 

مرحله هشتم: گزینه های با توجه به کاهش مقادیر نمره ارزیابی 
iH بهترین انتخاب در  (. گزینه با باالترین  iH رتبه بندی می شود )

.(Keshavarz Ghorabaee et al., 2016) بین گزینه های دیگر است

یافته ها

یافته های توصیفی

سرپرست  از  نفر  در سطح 260  که  تحقیق  توصیفي  نتایج 
خانوارهاي روستایي به اجرا درآمد، نشان مي دهد که از مجموع 
پاسخ گویان، 86/9 درصد مرد و 1۳/1 درصد زن بودند. همچنین، 
در بررسي توزیع جمعیت نمونه برحسب وضعیت شغلي مالحظه 
مي شود که ۵7/7 درصد شاغل، 2۳/1 درصد بیکار و 19/2 درصد 
جزو سایر موارد )به ویژه بازنشسته، خانه دار، و ...( بودند. بررسي 
وضعیت شغل اصلي پاسخ گویان نشان مي دهد که 21/۵ درصد 
از جامعه نمونه کشاورز، ۳/8 درصد دامدار، 7/۳ درصد باغدار، 
17/۳ درصد کارگر، 7/7 درصد نیز جزو سایر موارد )راننده، آزاد، 
و ...( بودند و بقیه حدود 42/۳ درصد به این سؤال پاسخ ندادند 
)یعني، جز بیکار، بازنشسته، خانه دار، و ... بوده اند(. عالوه بر این ها، 
فضای  مالکیت ساختمان های مسکونی،  نوع  توزیع  بررسي  در 
 )... نانوایی، و  معیشتی )طویله، کاهدان(، و نیز تجاری )بقالی، 
جمعیت نمونه مالحظه می شود که اغلب ساختمان های مسکونی 
و فضای معیشتی آن ها دارای نوع مالکیت شخصی و تعداد بسیار 
اندکی دارای مالکیت اجاره ای و سپس مالکیت مشاع )مالکیت 
بیش از 1 نفر( بوده اند. همچنین، تمام مغازه تجاری آن ها دارای 

نوع مالکیت شخصی بوده اند.
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عالوه بر این، نتایج توصیفي پژوهش حاضر که در سطح 1۵ 
نفر از نهادهاي محلي )اعضای شوراهاي اسالمي روستا و دهیاران( 
به اجرا درآمد، گویای آن است که از مجموع پاسخ گویان، 86/7 
درصد مرد و 1۳/۳ درصد زن بودند. همچنین، توزیع جمعیت 
نمونه برحسب مسئولیت فعلي آنان بیانگر این است که ۵۳/۳ 
درصد از پاسخ گویان دهیار و 46/7 درصد عضو شوراي اسالمي 
روستا بودند. بررسي وضعیت شغل اصلي مدیران محلي )به غیر 
از داشتن مسئولیت فعلي دهیار یا عضو شورا( نشان مي دهد که 
1۳/۳ درصد از جامعه نمونه کشاورز، به طور مساوي 6/7 درصد 
باغدار و کارمند، 26/7 درصد جزو سایر موارد )خیاطي، بنایي، 
بقالي،آزاد، و ...( بودند و 46/7 درصد به این سؤال پاسخ ندادند 

)یعني، غیر از عضو شورا یا دهیار بودن، شغل دیگري نداشتند(.

افزون بر آنچه گفته شد، نتایج توصیفي تحقیق که در سطح 
1۵ نفر از خبرگان )کارشناسان و متخصصان( به اجرا درآمد، 
نمایانگر آن است که از مجموع پاسخ گویان، 80 درصد مرد و 20 
درصد زن بودند. از میان نمونه هاي مطالعه، به طور مساوي 46/7 
درصد از پاسخ گویان داراي مدرک دکتري و کارشناسي ارشد، و 
6/7 درصد داراي مدرک کارشناسي بودند. بررسي وضعیت شغل 
اصلي خبرگان )کارشناسان و متخصصان( نشان مي دهد که 66/7 
درصد از جامعه نمونه کارمند بنیاد مسکن )دفتر مرکزي بنیاد( و 

۳۳/۳ درصد عضو هیئت علمی دانشگاه های معتبر بودند.

یافته های آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که وضعیت 
کیفیت محیطی به لحاظ مؤلفه های سرزندگی و تعلق پذیری، 
ظرفیت تحمل/ کاهش ریسک، امنیت و مقیاس انسانی )پیاده( در 
منطقه موردمطالعه در سطح بسیار نامطلوبی قرار دارد. همچنین، 
وضعیت بهداشت محیط و دسترسی و تنوع خدمات تا حدودی 
نامطلوب است و وضعیت نفوذپذیری از مطلوبیت نسبتاً ضعیفی 

برخوردار است )جدول شماره ۳(. 

به  موردمطالعه  منطقه  در  روستایی  فرسوده  بافت های  لذا، 
پایین تعداد بسیار زیادی  باال، درآمد  بیکاری بسیار  دلیل نرخ 
از  مناسب  )اقدام(  سرمایه گذاری  نبود  روستایی،  خانوارهای  از 

سوی سازمان ها و نهادهای ذی ربط برای نوسازی )یا بهسازی( 
درصد(،   91/27 )معادل  روستاها  عمومی  ساختمان های 
مهاجرت های روستایی در تقریباً نیمی از روستاهای نمونه )در 7 
روستا9 از کل 1۵ روستا(، فرسودگی کالبدی تعداد بسیار زیادی 
از ساختمان ها )برحسب عمر، نوع مصالح، دوام سازه ای و کیفیت 
ساختمان ها(، عدم دسترسی یا نزدیک نبودن فضاهای عمومی 
)مدرسه، خانه بهداشت، و ...( و مغازه های تجاری )بقالی، نانوایی، 
و ...( تا واحدهای مسکونی اغلب جمعیت نمونه )70/97 درصد(، 
نبود یا کمبود تأمین روشنایی در سطح معابر و خیابان های نیمی 
امنیت  ایجاد  برای  )معادل 48/۳9 درصد(  نمونه  از روستاهای 
اجتماعی، نبود یا کمبود پیاده روهای ایمن و مناسب در تمام 
خیابان ها/ معابر اغلب روستای موردمطالعه )معادل 86/41 درصد(، 
داشتن عیب و نقص فنی بیش از نیمی از تأسیسات زیرساختی 
اساسی )۵4/۳8 درصد(، کمبود تعداد جایگاه/ محل زباله )41/1۳ 
درصد(، و امثال این ها آسیب پذیر بوده و از ارزش های اقتصادی، 
اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و احساس تعلق مردم محلی 

)ارزش مکانی( نازلی برخوردارند.

همچنین، بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، تمام پاسخ گویان 
اظهار کرده اند که در صورت فراهم شدن شرایط زندگي مناسب 
داشتن  روستا،  نوسازي  با  محیطي  کیفیت  )ارتقای  روستا  در 
اشتغال، درآمد مکفي، و ...(، تمایل به ادامه سکونت در روستاي 

خود را دارند.

یافته های استنباطی

محیطی  کیفیت  ارزیابی  و  اولویت بندی  تحقیق،  این  در 
بافت های فرسوده روستایی در منطقه موردمطالعه با استفاده از 
روش ارزیابی مبتنی بر فاصله ترکیبی )CODAS( به شرح زیر 

انجام شده است:

9. در این میان، ۳ روستا دارای نرخ باالی مهاجرت روستایی، 2 روستا دارای 
نرخ تدریجی )شروع/ روبه افزایش( مهاجرت روستایی، و 2 روستا دارای نرخ 

پایین مهاجرت روستایی بوده اند.

جدول 3. سطح معناداری ارزیابی مؤلفه های اصلی کیفیت محیطی در منطقه موردمطالعه.

سطح معناداریTحد متوسط شاخص ها )٪(میانگین )٪(مؤلفه ها

۶1/۵۷۴۷۵۰۵/۸۹۴۰/۰۰۰سرزندگی و تعلق پذیری
۷۳/۴۵۵۳۵۰۸/۶۰۲۰/۰۰۰ظرفیت تحمل/ کاهش ریسک

1/۸۳1۰/۰۸۸-۴۲/۳۷۵۳۵۰دسترسی و تنوع خدمات
۲/۴۳۲۰/۰۲۹-۳۷/۸۴۳۳۵۰نفوذپذیری

۶۷/۴۰۰۰۵۰۲/۷۲۵۰/۰1۶امنیت و مقیاس انسانی )پیاده(
۰/۵۳1۰/۶۰۴-۴۷/۷۶۰۰۵۰بهداشت محیط
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در اولین گام از روش ُکداس، معیارها به عنوان ستون ماتریس 
تصمیم گیری و گزینه ها به عنوان ردیف های ماتریس صورت بندی 
می شوند. بنابراین، به تشکیل ماتریس وضع موجود و گردآوری 
داده از پانزده گزینه )روستا( موجود در میان شش مؤلفه )چهار 
شاخص برای سرزندگی و تعلق پذیری، چهار شاخص برای ظرفیت 
تحمل/ کاهش ریسک، دو شاخص برای دسترسی و تنوع خدمات، 
دو شاخص برای نفوذپذیری، دو شاخص برای امنیت و مقیاس 
انسانی )پیاده(، و دو شاخص برای بهداشت محیط( ارزیابی کننده 
پرداخته شد. ماکزیموم و نیز وزن مؤلفه ها که با استفاده روش 
ترکیبی یعنی تلفیق روش وزن دهی عینی کریتیک10 )بر اساس 

10. برای اطالع بیشتر از روش همبستگی بین معیاری )CRITIC( مراجعه 
.(Babatunde & Ighravwe, 2019) شود به منبع

داده های عینی( و روش وزن دهی ذهنی جمع رتبه ای )بر اساس 
به عنوان  به دست آمده  کارشناسان(  قضاوت  ذهنی/  داده های 
ورودی های ماتریس وضع موجود آمده است )جدول شماره 4(.

در گام دوم، نرمال سازی ماتریس وضع موجود با توجه به نوع 
مؤلفه ها )معیارهایی با جهت مثبت( از روش نرمال سازی خطی 
استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره ۵ نشان داده شده 
است. برای نمونه، مقدار استانداردشده مؤلفه C1 برای روستای 

A1 به صورت رابطه )2( محاسبه می شود:
/ /
/

n = =1
6۵ ۳1 0 900۵
72 ۵۳

جدول 4. ماتریس وضع موجود )بر اساس متوسط هر یک از مؤلفه های کیفیت محیطی برای ارزیابی بافت های فرسوده روستایی( )به درصد(.

شرح
مؤلفه ها

C1C2C3C4C5C6

۷۲/۵۳۹۶/۹۶۰۸۶/۶۵1۰۰۷۴/۴۸ماکزیموم

۰/۲۶1۰/۲۶۲۰/1۶۲۰/۰۴1۰/۰۸۷۰/1۸۶وزن مؤلفه ها

روستا

A1۶۵/۳1۷۵/۵۴۴۳/۳۳۲۵۵۰۳۰
A2۶۳/۳1۵۸/۴۶۶۰۳1/۲۵۷۷/1۳۷/۵
A3۶1/۸1۹۶/۹۶۰۵۰۹۶/۶۵۵۵/۳۹
A4۶1/۲۷۷۷/۳۶۴۰۵۷/1۵۸۶/۶۵۷۳/۳۳
A5۷۲/۵۳۶۹/۴۴۶۰۳۰/۸۵۸۶/۷۳۶/۵
A6۶۸/۴۴۸1/۳۵۲۷/۵۶۰۳۶/۵
A7۶۴/۵۶۸1/۶1۳۳/۳۵۵۰/1۵1۰۰۵۵/۰1
A8۵۵/۳۵۷۰/1۶۴۶۴/۸۵۷۳/۳۵۳۶/۵
A9۳۹/۶۶۶۲/۸۸۶۰۴۷/1۵۷۳/۳۲1/۶۶

A10۵۸/۳۳۵۵/۷1۴۳/۳۵۴۴/۶۵۸۶/۶۵۳۳/۳۳
A11۵۸/۳۳۷۳/۰۴۲۶/۲۵۴۰۳۵۵۶/۸۸
A12۶۸۷۳/۸۴۴۵/۰1۲۹/1۴۰/۶۷۴/۴۸
A13۶۴/۶۴۶۷/۸۹۴۸/۳۳۲۳۴۳/۳۴۳/۹۹
A14۵۷/۴۷۷1/۹۲1۸/۳۳۲۰/۳۵1۸/۳۵۵۹/۳۳
A15۶۴/۶1۸۵/۷۸۴۶/۶۸۸۶/۶۵۸۳/۳۵۶۶
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جدول 5. مقادیر استانداردشده مؤلفه ها.

C1C2C3C4C5C6روستا

A1۰/۹۰۰۵۰/۷۷۹۶۰/۷۲۲۲۰/۲۸۸۵۰/۵۰۰۰۰/۴۰۲۸
A2۰/۸۷۲۹۰/۶۰۳۳1/۰۰۰۰۰/۳۶۰۶۰/۷۷1۰۰/۵۰۳۵
A3۰/۸۵۲۲1/۰۰۰۰1/۰۰۰۰۰/۵۷۷۰۰/۹۶۶۵۰/۷۴۳۷
A4۰/۸۴۴۸۰/۷۹۸۳۰/۶۶۶۷۰/۶۵۹۵۰/۸۶۶۵۰/۹۸۴۶
A51/۰۰۰۰۰/۷1۶۶1/۰۰۰۰۰/۳۵۶۰۰/۸۶۷۰۰/۴۹۰1
A6۰/۹۴۳۶۰/۸۳۹۰۰/۰۸۳۳۰/۳1۷۴۰/۶۰۰۰۰/۴۹۰1
A7۰/۸۹۰1۰/۸۴۲۲۰/۵۵۵۸۰/۵۷۸۸1/۰۰۰۰۰/۷۳۸۶
A8۰/۷۶۳1۰/۷۲۴۰۰/۷۶۶۷۰/۰۵۶۰۰/۷۳۳۵۰/۴۹۰1
A9۰/۵۴۶۸۰/۶۴۸۹1/۰۰۰۰۰/۵۴۴1۰/۷۳۳۰۰/۲۹۰۸

A10۰/۸۰۴۲۰/۵۷۴۹۰/۷۲۲۵۰/۵1۵۳۰/۸۶۶۵۰/۴۴۷۵
A11۰/۸۰۴۲۰/۷۵۳۸۰/۴۳۷۵۰/۴۶1۶۰/۳۵۰۰۰/۷۶۳۷
A12۰/۹۳۷۵۰/۷۶۲۰۰/۷۵۰۲۰/۳۳۵۸۰/۴۰۶۰1/۰۰۰۰
A13۰/۸۹1۲۰/۷۰۰۶۰/۸۰۵۵۰/۲۶۵۴۰/۴۳۳۰۰/۵۹۰۶
A14۰/۷۹۲۴۰/۷۴۲۲۰/۳۰۵۵۰/۲۳۴۹۰/1۸۳۵۰/۷۹۶۶
A15۰/۸۹۰۸۰/۸۸۵۲۰/۷۷۸۰1/۰۰۰۰۰/۸۳۳۵۰/۸۸۶1
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از طریق ضرب  وزن دارشده  نرمال  ماتریس  گام،  در سومین 
وزن مؤلفه ها در ماتریس نرمال تشکیل می شود. که نتایج آن 
نمونه، مقدار  برای  است.  داده شده  نشان   6 در جدول شماره 
نرمال وزن دارشده مؤلفه C1 برای روستای A1 به صورت رابطه 

)۳( محاسبه می شود:
/ / /r = × =1 0 900۵ 0 261 0 2۳۵0

( از طریق  jns و بعد در گام چهارم، تعیین راه حل ایدئال منفی )
انتخاب کمترین مقدار نرمال وزن دارشده در هر مؤلفه )به تفکیک( 

صورت بندی می شود که نتایج آن در همین جدول شماره 6 آمده 
است. برای نمونه، از میان مقادیر نرمال وزن دارشده مربوط به 
مؤلفه C1 برای روستاهای A1 تا A15، کمترین مقدار )ایدئال 

منفی( 0/1427 است )به صورت رابطه های 4 و ۵(.

و   ) iE ( اقلیدسی  فواصل  محاسبه  گام،  پنجمین  سپس، 
( گزینه ها است. برای نمونه، مقادیر محاسبه شده  iT تکسیَکب )
فواصل اقلیدسی و تکسیَکب برای روستای A1 )از طریق توابع 6 
و 7( به شرح زیر محاسبه می شود. مقادیر محاسبه شده برای سایر 

گزینه ها در جدول شماره 6 بیان شده است. 

( / / ) ( / / )
( ) ( / / ) ( / / ) /

( / / ) ( / / )

m
i ij jj

E r ns
=

− + −

= − = + − + − =

+ − + −
∑

2 2

2 2 2
1

2 2

0 2۳۵0 0 1427 0 2042 0 1۵06
0 11699 0 01۳۵ 0 0118 0 002۳ 0 1۵29
0 04۳۵ 0 016 0 0749 0 0۵41

/ / / / / /

/ / / / / / /

m
i ij jj

T r ns
=

= − = − + − + − +

− + − + − =

∑ 1
0 2۳۵0 0 1427 0 2042 0 1۵06 0 11699 0 01۳۵

0 0118 0 002۳ 0 04۳۵ 0 016 0 0749 0 0۵41 0 ۳07۳

در گام ششم، ماتریس ارزیابی نسبی )رابطه های 8 ، 9، و 10( 
تشکیل و مقادیر آن محاسبه می شود. لذا نخست مقادیر مربوط 
( را محاسبه می نماییم که این امر بر اساس مقادیر  i kT T− به )
( )نگاه کنید به جدول شماره 6(  iT مکتسبه فاصله تکسیَکب )
از طریق عملیات تفریق بین دو گزینه )به صورت زوجی/ دو به 
دویی( انجام می گیرد. برای نمونه، نحوه محاسبه عملیات تفریق 

بین روستای A1 با سایر روستاهای موردمطالعه )به صورت زوجی/ 
دو به دویی( به شرح زیر بیان شده است. یادآور میشویم، عملیات 
تفریق بین روستای A1 با خودش )که برابر صفر خواهد بود( نیز 
انجام می گیرد. این نحوه عملیات تفریق برای سایر روستاها نیز به 

تفکیک انجام و محاسبه شده است.
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( گزینه ها. iT ( و تکسیَکب ) iE جدول 6. مقادیر نرمال وزن دهی شده مؤلفه ها، تعیین راه حل ایدئال منفی، و مقادیر محاسبه شده فاصله اقلیدسی )

C1C2C3C4C5C6iEiTروستا

A1۰/۲۳۵۰۰/۲۰۴۲۰/11۶۹۹۰/۰11۸۰/۰۴۳۵۰/۰۷۴۹۰/1۵۲۹۰/۳۰۷۳
A2۰/۲۲۷۸۰/1۵۸1۰/1۶۲۰۰۰/۰1۴۸۰/۰۶۷1۰/۰۹۳۶۰/1۸۳۵۰/۳۴۴۲
A3۰/۲۲۲۴۰/۲۶۲۰۰/1۶۲۰۰۰/۰۲۳۷۰/۰۸۴1۰/1۳۸۳۰/۲۳۰۲۰/۵1۳۳
A4۰/۲۲۰۵۰/۲۰۹۲۰/1۰۸۰۰۰/۰۲۷۰۰/۰۷۵۴۰/1۸۳1۰/1۹۸۰/۴۴۴
A5۰/۲۶1۰۰/1۸۷۸۰/1۶۲۰۰۰/۰1۴۶۰/۰۷۵۴۰/۰۹1۲۰/۲۰۶1۰/۴1۲۷
A6۰/۲۴۶۳۰/۲1۹۸۰/۰1۳۵۰۰/۰1۳۰۰/۰۵۲۲۰/۰۹1۲۰/1۳۵۳۰/۲۵۶۸
A7۰/۲۳۲۳۰/۲۲۰۷۰/۰۹۰۰۵۰/۰۲۳۷۰/۰۸۷۰۰/1۳۷۴۰/1۷۶۷۰/۴11۹
A8۰/1۹۹۲۰/1۸۹۷۰/1۲۴۲۰۰/۰۰۲۳۰/۰۶۳۸۰/۰۹1۲۰/1۴۳۶۰/۲۹11
A9۰/1۴۲۷۰/1۷۰۰۰/1۶۲۰۰۰/۰۲۲۳۰/۰۶۳۸۰/۰۵۴1۰/1۵۸۵۰/۲۳۵۷

A10۰/۲۰۹۹۰/1۵۰۶۰/11۷۰۵۰/۰۲11۰/۰۷۵۴۰/۰۸۳۲۰/1۴1۳۰/۲۷۸1
A11۰/۲۰۹۹۰/1۹۷۵۰/۰۷۰۸۸۰/۰1۸۹۰/۰۳۰۵۰/1۴۲۰۰/1۳۵۰/۲۹۰۵
A12۰/۲۴۴۷۰/1۹۹۶۰/1۲1۵۳۰/۰1۳۸۰/۰۳۵۳۰/1۸۶۰۰/۲۰۵۹۰/۴۲1۸
A13۰/۲۳۲۶۰/1۸۳۶۰/1۳۰۴۹۰/۰1۰۹۰/۰۳۷۷۰/1۰۹۹۰/1۶۲۸۰/۳۲۵۹
A14۰/۲۰۶۸۰/1۹۴۵۰/۰۴۹۴۹۰/۰۰۹۶۰/۰1۶۰۰/1۴۸۲۰/1۲۷۴۰/۲۴۵۳
A15۰/۲۳۲۵۰/۲۳1۹۰/1۲۶۰۴۰/۰۴1۰۰/۰۷۲۵۰/1۶۴۸۰/۲1۰۵۰/۴۸۹۶

--۰/1۴۲۷۰/1۵۰۶۰/۰1۳۵۰/۰۰۲۳۰/۰1۶۰/۰۵۴1ایدئال منفی
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( )i kA T T− =1

, ( / / )A A = − =1 1 0 ۳07۳ 0 ۳07۳ 0 , ( / / ) /A A = − = −1 2 0 ۳07۳ 0 ۳442 0 0۳69
, ( / / ) /A A = − = −1 ۳ 0 ۳07۳ 0 ۵1۳۳ 0 2060 , ( / / ) /A A = − = −1 4 0 ۳07۳ 0 4440 0 1۳67
, ( / / ) /A A = − = −1 ۵ 0 ۳07۳ 0 4127 0 10۵4 , ( / / ) /A A = − =1 6 0 ۳07۳ 0 2۵68 0 0۵0۵
, ( / / ) /A A = − = −1 7 0 ۳07۳ 0 4119 0 1046 , ( / / ) /A A = − =1 8 0 ۳07۳ 0 2911 0 0162
, ( / / ) /A A = − =1 9 0 ۳07۳ 0 2۳۵7 0 0716 , ( / / ) /A A = − =1 10 0 ۳07۳ 0 2781 0 0292
, ( / / ) /A A = − =1 11 0 ۳07۳ 0 290۵ 0 0168 , ( / / ) /A A = − = −1 12 0 ۳07۳ 0 4218 0 114۵

, ( / / ) /A A = − = −1 1۳ 0 ۳07۳ 0 ۳2۵9 0 0186 , ( / / ) /A A = − =1 14 0 ۳07۳ 0 24۵۳ 0 0620
, ( / / ) /A A = − = −1 1۵ 0 ۳07۳ 0 4896 0 182۳

æو


( )i kA T T− =1۵

, ( / / ) /A A = − =1۵ 1 0 4896 0 ۳07۳ 0 182۳ , ( / / ) /A A = − =1۵ 2 0 4896 0 ۳442 0 14۵4
, ( / / ) /A A = − = −1۵ ۳ 0 4896 0 ۵1۳۳ 0 02۳7 , ( / / ) /A A = − =1۵ 4 0 4896 0 4440 0 04۵6
, ( / / ) /A A = − =1۵ ۵ 0 4896 0 4127 0 0769 , ( / / ) /A A = − =1۵ 6 0 4896 0 2۵68 0 2۳28

, ( / / ) /A A = − =1۵ 7 0 4896 0 4119 0 0777 , ( / / ) /A A = − =1۵ 8 0 4896 0 2911 0 198۵

»لیال دیانی. ارزیابی بافت های فرسوده روستایی با استفاده از مؤلفه های کیفیت محیطی«
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, ( / / ) /A A = − =1۵ 9 0 4896 0 2۳۵7 0 2۵۳9 , ( / / ) /A A = − =1۵ 10 0 4896 0 2781 0 211۵
, ( / / ) /A A = − =1۵ 11 0 4896 0 290۵ 0 1991 , ( / / ) /A A = − =1۵ 12 0 4896 0 4218 0 0678
, ( / / ) /A A = − =1۵ 1۳ 0 4896 0 ۳2۵9 0 16۳7 , ( / / ) /A A = − =1۵ 14 0 4896 0 24۵۳ 0 244۳

, ( / / )A A = − =1۵ 1۵ 0 4896 0 4896 0

( )i kA E E− =1

, ( / / )A A = − =1 1 0 1۵29 0 1۵29 0 , ( / / ) /A A = − = −1 2 0 1۵29 0 18۳۵ 0 0۳06
, ( / / ) /A A = − = −1 ۳ 0 1۵29 0 2۳02 0 077۳ , ( / / ) /A A = − = −1 4 0 1۵29 0 1980 0 04۵0
, ( / / ) /A A = − = −1 ۵ 0 1۵29 0 2061 0 0۵۳2 , ( / / ) /A A = − =1 6 0 1۵29 0 1۳۵۳ 0 0176

, ( / / ) /A A = − = −1 7 0 1۵29 0 1767 0 02۳8 , ( / / ) /A A = − =1 8 0 1۵29 0 14۳6 0 009۳

, ( / / ) /A A = − = −1 9 0 1۵29 0 1۵8۵ 0 00۵۵ , ( / / ) /A A = − =1 10 0 1۵29 0 141۳ 0 0116
, ( / / ) /A A = − =1 11 0 1۵29 0 1۳۵0 0 0179 , ( / / ) /A A = − = −1 12 0 1۵29 0 20۵9 0 0۵29

, ( / / ) /A A = − = −1 1۳ 0 1۵29 0 1628 0 0099 , ( / / ) /A A = − =1 14 0 1۵29 0 1274 0 02۵۵
, ( / / ) /A A = − = −1 1۵ 0 1۵29 0 210۵ 0 0۵7۵

æو


( )i kA E E− =1۵

, ( / / ) /A A = − =1۵ 1 0 210۵ 0 1۵29 0 0۵7۵ , ( / / ) /A A = − =1۵ 2 0 210۵ 0 18۳۵ 0 0269
, ( / / ) /A A = − = −1۵ ۳ 0 210۵ 0 2۳02 0 0198 , ( / / ) /A A = − =1۵ 4 0 210۵ 0 1980 0 012۵

, ( / / ) /A A = − =1۵ ۵ 0 210۵ 0 2061 0 004۳ , ( / / ) /A A = − =1۵ 6 0 210۵ 0 1۳۵۳ 0 07۵1
, ( / / ) /A A = − =1۵ 7 0 210۵ 0 1767 0 0۳۳7 , ( / / ) /A A = − =1۵ 8 0 210۵ 0 14۳6 0 0668

, ( / / ) /A A = − =1۵ 9 0 210۵ 0 1۵8۵ 0 0۵20 , ( / / ) /A A = − =1۵ 10 0 210۵ 0 141۳ 0 0692
, ( / / ) /A A = − =1۵ 11 0 210۵ 0 1۳۵0 0 07۵۵ , ( / / ) /A A = − =1۵ 12 0 210۵ 0 20۵9 0 0046
, ( / / ) /A A = − =1۵ 1۳ 0 210۵ 0 1628 0 0476 , ( / / ) /A A = − =1۵ 14 0 210۵ 0 1274 0 08۳1

, ( / / )A A = − =1۵ 1۵ 0 210۵ 0 210۵ 0

( که در باال  i kT T− پس از به دست آوردن مقادیر مربوط به )
i kE E− به شرح آن پرداخته شد، اینک باید مقادیر مربوط به )

( را محاسبه نمائیم که این امر بر اساس مقادیر مکتسبه فاصله 
( )نگاه کنید به جدول شماره 6( از طریق عملیات  iE اقلیدسی )
تفریق بین دو گزینه )به صورت زوجی/ دو به دویی( انجام می گیرد. 
برای نمونه، نحوه محاسبه عملیات تفریق بین روستای A1 با سایر 

روستاهای موردمطالعه )به صورت زوجی/ دو به دویی( به شرح زیر 
 A1 بیان شده است. یادآور می شویم، عملیات تفریق بین روستای
با خودش )که برابر صفر خواهد بود( نیز انجام می گیرد. این نحوه 
عملیات تفریق برای سایر روستاها نیز به تفکیک انجام و محاسبه 

شده است.

»لیال دیانی. ارزیابی بافت های فرسوده روستایی با استفاده از مؤلفه های کیفیت محیطی«
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سپس، بر اساس تعداد گزینه ها که در این تحقیق 1۵ روستا/ 
»ماتریس  عنوان  تحت  در 1۵  ماتریس 1۵  یک  است،  گزینه 
ارزیابی نسبی« تشکیل می گردد که محاسبات این ماتریس بر 
i و kT T− مبنای مقادیر به دست آمده از آنچه پیشتر بیان شد )

(، انجام می پذیرد. در این راستا، حد آستانه که عددی  i kE E−

( به  مربوط  مکتسبه  مقادیر  برای  تنها  است   0/02 با  معادل 
( به کارگرفته می شود. بدین معنا که اگر مقدار عددی  i kE E−

مکتسبه )بدون در نظر گرفتن عالمت مثبت یا منفی( مربوط 
از 0/02 یا مساوی 0/02 بود، آن موقع  (، بزرگ تر  i kE E− به )
( را با مقدار عددی  i kE E− این مقدار عددی مکتسبه مربوط به )
( )در همان گزینه/ روستای مربوطه(  i kT T− مکتسبه مربوط به )

جمع و مقدار عددی به دست آمده از این طریق را در ماتریس 
ارزیابی نسبی )در همان گزینه/ روستای مربوطه( وارد می کنیم؛ 
اما اگر مقدار عددی مکتسبه )بدون در نظر گرفتن عالمت مثبت 
(، کوچک تر از 0/02 بود، آن موقع  i kE E− یا منفی( مربوط به )

i kE E− کافی است تنها مقدار عددی به دست آمده مربوط به )
( را عیناً )با عالمت مثبت یا منفی آن( در ماتریس ارزیابی نسبی 
)در همان گزینه/ روستای مربوطه( وارد نمائیم. برای نمونه، نحوه 
 A1 مقادیر محاسبه شده در ماتریس ارزیابی نسبی برای روستای
به شرح زیر بیان شده است. این نحوه محاسبه برای سایر روستاها/ 
گزینه ها نیز به تفکیک انجام شده که نتایج آن در جدول شماره 

7 آمده است.

( ) ( ) ( ( ) ( ))ik i k i k i kh A E E E E T Tψ= − + − × − =1
,A A =1 1 0 , ( / ) ( / ) /A A = − + − = −1 2 0 0۳06 0 0۳69 0 067۵

, ( / ) ( / ) /A A = − + − = −1 ۳ 0 077۳ 0 2060 0 28۳۳ , ( / ) ( / ) /A A = − + − = −1 4 0 04۵0 0 1۳67 0 1817
, ( / ) ( / ) /A A = − + − = −1 ۵ 0 0۵۳2 0 10۵4 0 1۵86 , /A A =1 6 0 0176
, ( / ) ( / ) /A A = − + − = −1 7 0 02۳8 0 1046 0 1284 , /A A =1 8 0 009۳

, /A A = −1 9 0 00۵۵ , /A A =1 10 0 0116
, /A A =1 11 0 0179 , ( / ) ( / ) /A A = − + − = −1 12 0 0۵29 0 114۵ 0 1674

, /A A = −1 1۳ 0 0099 , ( / ) ( / ) /A A = + =1 14 0 02۵۵ 0 0620 0 087۵
, ( / ) ( / ) /A A = − + − = −1 1۵ 0 0۵7۵ 0 182۳ 0 2۳98

( از طریق مجموع  iH در هفتمین گام، نمره ارزیابی هر گزینه )
مقادیر ماتریس ارزیابی نسبی برای هر گزینه به دست می آید. 
برای نمونه، مقدار نمره ارزیابی برای روستای A1 )از طریق تابع 

11( به شرح زیر است و سایر نتایج در جدول شماره 7 نشان 
داده شده می شود.

( ) ( ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / )

( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / )
( / ) /

n
i ikk

H A h
=

= = + − + − + − + − + +

− + + − + + + − + − + +
− = −

∑1 1
0 0 067۵ 0 28۳۳ 0 1817 0 1۵86 0 0176

0 1284 0 009۳ 0 00۵۵ 0 0116 0 0179 0 1674 0 0099 0 087۵
0 2۳98 1 0982

و سرانجام در گام هشتم، رتبه بندی گزینه ها با توجه به مقادیر 
( تعیین می شود. در این بخش، هر اندازه مقدار   iH نمره ارزیابی )
یک گزینه بیشتر باشد نشان دهنده در اولویت تر بودن آن گزینه 

توسط  گزینه ها  رتبه بندی  درواقع،   .)7 شماره  )جدول  است 
تکنیک CODAS به صورت زیر است:

3 15 4 12 5 7 2 13 1 8 9 11 10 6 14A A A A A A A A A A A A A A A             

»لیال دیانی. ارزیابی بافت های فرسوده روستایی با استفاده از مؤلفه های کیفیت محیطی«
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، و رتبه بندی گزینه ها/ روستاهای موردمطالعه.
i

H
س ارزیابی نسبی، مقادیر محاسبه شده 

جدول 7. ماتری

روستا
A1

A2
A3

A4
A5

A6
A7

A8
A9

A10
A11

A12
A13

A14
A15

i
H

رتبه بندی

A1
۰

-۰/۰۶۷۵
-۰/۲۸۳۳

-۰/1۸1۷
-۰/1۵۸۶

۰/۰1۷۶
-۰/1۲۸۴

۰/۰۰۹۳
-۰/۰۰۵۵

۰/۰11۶
۰/۰1۷۹

-۰/1۶۷۴
-۰/۰۰۹۹

۰/۰۸۷۵
-۰/۲۳۹۸

-1/۰۹۸۲
۹

A2
۰/۰۶۷۵

۰
-۰/۲1۵۸

-۰/۰1۴۵
-۰/۰۹11

۰/1۳۵۶
۰/۰۰۶۸

۰/۰۹۳
۰/1۳۳۶

۰/1۰۸۳
۰/1۰۲۲

-۰/۰۹۹۹
۰/۰۳۹

۰/1۵۵
-۰/1۷۲۳

۰/۲۴۷۳
۷

A3
۰/۲۸۳۳

۰/۲1۵۸
۰

۰/1۰1۵
۰/1۲۴۷

۰/۳۵1۴
۰/1۵۴۹

۰/۳۰۸۷
۰/۳۴۹۳

۰/۳۲۴1
۰/۳1۸

۰/11۵۹
۰/۲۵۴۸

۰/۳۷۰۸
۰/۰1۹۸

۳/۲۹۳1
1

A4
۰/1۸1۷

۰/۰1۴۵
-۰/1۰1۵

۰
-۰/۰۰۸1

۰/۲۴۹۹
۰/۰۵۳۳

۰/۲۰۷۲
۰/۲۴۷۸

۰/۲۲۲۶
۰/۲1۶۵

-۰/۰۰۷۹
۰/1۵۳۳

۰/۲۶۹۳
-۰/۰1۲۵

1/۶۸۶
۳

A5
۰/1۵۸۶

۰/۰۹11
-۰/1۲۴۷

۰/۰۰۸1
۰

۰/۲۲۶۷
۰/۰۳۰۲

۰/1۸۴1
۰/۲۲۴۷

۰/1۹۹۴
۰/1۹۳۴

۰/۰۰۰۲
۰/1۳۰۲

۰/۲۴۶1
-۰/۰۰۴۳

1/۵۶۳۸
۵

A6
-۰/۰1۷۶

-۰/1۳۵۶
-۰/۳۵1۴

-۰/۲۴۹۹
-۰/۲۲۶۷

۰
-۰/1۹۶۵

-۰/۰۰۸۳
-۰/۰۰۲1

-۰/۰۰۶
۰/۰۰۰۳

-۰/۲۳۵۵
-۰/۰۹۶۶

۰/۰۰۷۹
-۰/۳۰۸

-1/۸۲۶
1۴

A7
۰/1۲۸۴

-۰/۰۰۶۸
-۰/1۵۴۹

-۰/۰۵۳۳
-۰/۰۳۰۲

۰/1۹۶۵
۰

۰/1۵۳۹
۰/۰1۸۳

۰/1۶۹۲
۰/1۶۳۲

-۰/۰۳۹
۰/۰1۳۹

۰/۲1۵۹
-۰/111۴

۰/۶۶۳۹
۶

A8
-۰/۰۰۹۳

-۰/۰۹۳
-۰/۳۰۸۷

-۰/۲۰۷۲
-۰/1۸۴1

۰/۰۰۸۳
-۰/1۵۳۹

۰
-۰/۰1۴۸

۰/۰۰۲۳
۰/۰۰۸۶

-۰/1۹۲۹
-۰/۰1۹۲

۰/۰1۶۲
-۰/۲۶۵۳

-1/۴1۲۹
1۰

A9
۰/۰۰۵۵

-۰/1۳۳۶
-۰/۳۴۹۳

-۰/۲۴۷۸
-۰/۲۲۴۷

۰/۰۰۲1
-۰/۰1۸۳

۰/۰1۴۸
۰

۰/۰1۷۲
-۰/۰۳1۳

-۰/۲۳۳۵
-۰/۰۰۴۳

۰/۰۲1۵
-۰/۳۰۵۹

-1/۴۸۷۷
11

A10
-۰/۰11۶

-۰/1۰۸۳
-۰/۳۲۴1

-۰/۲۲۲۶
-۰/1۹۹۴

۰/۰۰۶
-۰/1۶۹۲

-۰/۰۰۲۳
-۰/۰1۷۲

۰
۰/۰۰۶۳

-۰/۲۰۸۲
-۰/۰۶۹۳

۰/۰1۳۹
-۰/۲۸۰۶

-1/۵۸۶۶
1۳

A11
-۰/۰1۷۹

-۰/1۰۲۲
-۰/۳1۸

-۰/۲1۶۵
-۰/1۹۳۴

-۰/۰۰۰۳
-۰/1۶۳۲

-۰/۰۰۸۶
۰/۰۳1۳

-۰/۰۰۶۳
۰

-۰/۲۰۲1
-۰/۰۶۳۲

۰/۰۰۷۶
-۰/۲۷۴۶

-1/۵۲۷۴
1۲

A12
۰/1۶۷۴

۰/۰۹۹۹
-۰/11۵۹

۰/۰۰۷۹
-۰/۰۰۰۲

۰/۲۳۵۵
۰/۰۳۹

۰/1۹۲۹
۰/۲۳۳۵

۰/۲۰۸۲
۰/۲۰۲1

۰
۰/1۳۸۹

۰/۲۵۴۹
-۰/۰۰۴۶

1/۶۵۹۵
۴

A13
۰/۰۰۹۹

-۰/۰۳۹
-۰/۲۵۴۸

-۰/1۵۳۳
-۰/1۳۰۲

۰/۰۹۶۶
-۰/۰1۳۹

۰/۰1۹۲
۰/۰۰۴۳

۰/۰۶۹۳
۰/۰۶۳۲

-۰/1۳۸۹
۰

۰/11۶
-۰/۲11۴

-۰/۵۶۳۲
۸

A14
-۰/۰۸۷۵

-۰/1۵۵
-۰/۳۷۰۸

-۰/۲۶۹۳
-۰/۲۴۶1

-۰/۰۰۷۹
-۰/۲1۵۹

-۰/۰1۶۲
-۰/۰۲1۵

-۰/۰1۳۹
-۰/۰۰۷۶

-۰/۲۵۴۹
-۰/11۶

۰
-۰/۳۲۷۴

-۲/11
1۵

A15
۰/۲۳۹۸

۰/1۷۲۳
-۰/۰1۹۸

۰/۰1۲۵
۰/۰۰۴۳

۰/۳۰۸
۰/111۴

۰/۲۶۵۳
۰/۳۰۵۹

۰/۲۸۰۶
۰/۲۷۴۶

۰/۰۰۴۶
۰/۲11۴

۰/۳۲۷۴
۰

۲/۴۹۸۳
۲

ش های روستایی
منبع: یافته های نگارنده، 1۳99                                                                                                                                                                              فصلنامه پژوه
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بحث و نتیجه گیری

اولویت بندی و ارزیابی بافت های فرسوده روستایی بر مبنای 
معیارهای اصلی کیفیت محیطی یک بخش مهم و پایه ای در 
فرایند نوسازی پایدار روستایی است. در این راستا، پژوهش حاضر 
بر اساس مستندات و دیدگاه متخصصان، مهم ترین مؤلفه های 
کیفیت محیطی برای ارزیابی )شامل سرزندگی و تعلق پذیری، 
خدمات،  تنوع  و  دسترسی  ریسک،  کاهش  تحمل/  ظرفیت 
نفوذپذیری، امنیت و مقیاس انسانی )پیاده(، و بهداشت محیط( 
را شناسایی کرده که بیانگر متعدد بودن مسائل و مشکالت در 
بافت های فرسوده روستایی است. پس از جمع آوری داده ها )عینی 
و ذهنی( و تشکیل ماتریس تصمیم گیری، اوزان مؤلفه های اصلی 
)به ترتیب اهمیت شامل ظرفیت تحمل/ کاهش ریسک، سرزندگی 
و تعلق پذیری، بهداشت محیط، دسترسی و تنوع خدمات، امنیت 
و مقیاس انسانی پیاده، نفوذپذیری( با روش تلفیقی کریتیک و 
جمع رتبه ای محاسبه و سپس در هشت مرحله )شامل تشکیل 
ماتریس وضع موجود با مؤلفه ها، گزینه ها/ روستاها، و وزن مؤلفه ها 
به عنوان ورودی های ماتریس، محاسبه ماتریس استانداردشده، و 
فرسوده  سکونتگاه های   ،CODAS تکنیک  از  استفاده  با  غیره( 
اولویت بندی و  بر مبنای مؤلفه های کیفیت محیطی  روستایی 

یافته های پژوهش حاضر نشان  این اساس،  بر  ارزیابی شده اند. 
می دهد که روستای یهر در مقایسه با روستاهای دیگر، شرایط 
نامطلوب تری را به لحاظ وضعیت کیفیت محیطی داشته است. 
سپس به ترتیب، روستاهای کبیرآباد، مشهد فیروزکوه، حسن آباد 
باقراٌف، حصارکوچک، قوئینک رخشانی، آتشان، جعفرآباد باقراٌف، 
مزداران، زواره بید، وسطر، حصارمهتر، رامین، قلعه بلند، و صالحآباد 
شرقی قرار گرفته اند. در این راستا، یافته های پژوهش حاضر با 
یافته های تحقیقات دیگر مشابه نیست زیرا هیچ از پژوهشگران 
پیشین به اولویت بندی سکونتگاه های فرسوده روستایی بر مبنای 
مؤلفه های کیفیت محیطی نپرداخته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر 
دارای نوآوری و شکاف تحقیق را پر می کند. عالوه بر این ها، برای 
مقایسه تطبیقی نتایج رتبه بندی مکتسبه از تکنیک CODAS و 
میانگین وضع موجود در این تحقیق )تصویر شماره 2(، ضریب 
( استفاده شده است. همان طور  sr همبستگی رتبه ای اسپیرمن )
)معادل   sr مقدار  می شود  مالحظه   8 شماره  جدول  در  که 
ازاین رو  است.  آن ها  میان  قوی  بسیار  ارتباط  بیانگر   )0/889
می توان گفت که نتایج تکنیک CODAS دارای اعتبار و پایداری 
است. به سخن دیگر، CODAS تکنیک مناسبی برای اولویت بندی 
بافت های فرسوده روستایی بر مبنای مؤلفه های کیفیت محیطی 

است. 

تصویــر 2. رتبه بنــدی بافت هــای فرســوده روســتایی بــر مبنــای مؤلفه هــای کیفیــت محیطــی بــا اســتفاده از نتایــج به دســت آمده 
فصلنامه پژوهش های روستاییاز تکنیــک CODAS و میانگیــن وضــع موجــود. منبــع: یافته های نگارنــده، 1۳99

جدول 8. ضریب همبستگی بین نتایج رتبه بندی روش CODAS و میانگین وضع موجود.

رتبه بندی بر اساس روش CODASرتبه بندی بر اساس میانگین وضع موجودشرح

اسپیرمن

رتبه بندی بر اساس 
میانگین وضع موجود

۰/۸۸۹**1/۰۰۰ضریب همبستگی
۰۰/۰۰۰سطح معناداری

1۵1۵جامعه

رتبه بندی بر اساس روش 
CODAS

۰/۸۸۹1/۰۰۰**ضریب همبستگی
۰/۰۰۰۰سطح معناداری

1۵1۵جامعه

)tailed-1( همبستگی در سطح 0/01 معنادار است .**

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های نگارنده، 1۳99                                                                                                  
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تصویــر 3. رتبه بنــدی شهرســتان های اســتان تهــران بــر مبنــای مؤلفه هــای کیفیــت محیطــی در بافت هــای فرســوده روســتایی 
iH مبتنــی بــر تکنیــک CODAS(. منبــع: یافته هــای نگارنــده، 1۳99 فصلنامه پژوهش های روستایی)بــا اســتفاده از نتایــج 

همچنین، دقیق و پرقدرتمند بودن نتایج رتبه بندی تکنیک 
قابلیت  حاضر،  تحقیق  روستایی  نقاط  سطح  در   CODAS
مانند سطح  سیاسی  تقسیمات  باالتر  به سطوح  تعمیم پذیری 
شهرستان های استان تهران را دارد. به طورکلی، وضعیت کیفیت 
محیطی سکونتگاه های فرسوده روستایی در شهرستان دماوند در 
مقایسه با سایر شهرستان های استان تهران، شرایط نامطلوب تری 
دارد. سپس به ترتیب شهرستان های تهران، ری، ورامین، پیشوا، 
فیروزکوه، رباط کریم، و شهریار قرار گرفته اند )تصویر شماره ۳(. 
ازاین رو، به پژوهشگران توصیه می شود که در تحقیقات آتی، به 
با  نیز توجه نمایند. درواقع، روش ُکداس در مقایسه  این مهم 
سایر تکنیک های تصمیم گیری، دارای برخی ویژگی های )قوت ها( 
پایایی  اعتبار و  منحصربه فردی است (Badi et al., 2018: 9) که 
همکاران  و  بَدی11  همچون  دیگر  محققان  سوی  از  آن  نتایج 
ُقَربایی و همکاران )2016: 2۵, ۳7(، و  )2018: 9(، کشاورز 

َمِثو و ساهیو12 )2018: 1۳9( نیز تأیید شده است.

11. Badi
12. Mathew & Sahu

یا  روستاها  در  است  ضروری  شد،  بیان  آنچه  به  عنایت  با 
به  هستند،  برخوردار  بیشتری  اولویت  از  که  شهرستان هایی 
با  مختلف  ابعاد  در  نوسازی1۳(  به ویژه  و  )بهسازی  ساماندهی 

مشارکت مردم و سازمان های ذی ربط پرداخته شود.

تشکر و قدردانی

پایگاه داده های اولیه/ خام پژوهش حاضر تنها بخشی است 
که از رساله دکتری »ارائه الگوی ساماندهی بافت های فرسوده 
مناطق  موردی:  )مطالعه  کالن شهرها  پیرامون  روستاهای 
روستایی استان تهران(« به نگارش لیال دیانی استفاده شده است. 
بدین وسیله از مساعدت )مالی( دانشگاه تربیت مدرس قدردانی 

می شود.

مداخله  نیازمند  روستایی(  میراث  )فاقد  روستایی  فرسوده  بافت های   .1۳
حداکثری است؛ درحالی که بافت های دارای میراث روستایی )خارج از موضوع 
بحث در این تحقیق(، فاقد امکان مداخله حداکثری است و راهبرد اتخاذشده بر 
.(Andalib & Hajialiakbari, 2008: 30) اساس حفاظت و تجدید حیات است

»لیال دیانی. ارزیابی بافت های فرسوده روستایی با استفاده از مؤلفه های کیفیت محیطی«
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