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 ة موردیمطالع: های روستاییفرسودگی بافت ةارزیابی چرخشناسایی و 

 تهران استان مناطق روستایی
 

 4، حسن احمدی3افتخاری الدینعبدالرضا رکن، 2، مهدی پورطاهری1لیال دیانی

 ۱/۵/۴۱۹۹پذیرش: تاریخ    ۴۱/۹/۴۱۹۹دریافت: تاریخ 

 

 چکیده

ست و حتی هنگاایی هاه ینه اه هناو  در     ی افرآیندصورت بههای روستایی بافتفرسودگی 
نوساا ی یناا     بایاد  ، دشاو که ینه ه هایالً غیرقابال اساتداده   رحله فرسوده شدن است، قبل ا  اینی

                                                                                                                                               

 هاای فرساود    دهای بافات  ارائه الگوی سایان»ریزی روستایی با عنوان ی الة حاضر برگرفته ا  رسالة دهتری جغرافیا و برنایه

راهنماایی دهتار   باه  در دانشگاه تربیت یادر  « شهرها )یهالعة یوردی: ینا   روستایی استان تهران(روستاهای پیرایون هالن

 نگارش لیال دیانی است.یهدی پور اهری و به

   .دانشگاه تربیت یدر ، تهران، ایران ،ریزی روستاییدهتری جغرافیا و برنایهآیوخته دانش -۴
(L.dayyani@modares.ac.ir) 

 .ران، ایراندانشگاه تربیت یدر ، ته، روستاییریزی دانشیار گروه جغرافیا و برنایهنویسند  یسؤل و  -2

  (Mahdit@modares.ac.ir) 

 (Eftekhaa@modares.ac.ir)   . دانشگاه تربیت یدر ، تهران، ایرانروستایی، ریزی استاد گروه جغرافیا و برنایه -۱

 (Ahmadineka@yahoo.com)    .دانشگاه تربیت یدر ، تهران، ایرانروستایی، ریزی استادیار گروه جغرافیا و برنایه -۱
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یراحال  تارین  چرخة فرسودگی بافت ا  یها   و ار یابی در این راستا، شناسایی. فرسوده انجام گیرد
 چرخاة فرساودگی بافات    گاناة چهارحال  یرابار اساا     ،روا  ایان  نوسا ی روستایی است. فرآیند

یحای   نادگی و    نایناسا  شادن   ،های فرساودگی ظهور نشانه های اولیه،گیری  یینهشکلشایل )
 تاا ضامن   باود  بار آن  حاضار  پاووهش  (،تکمیال فرساودگی   ،یی بافات و در نهایات  هاهش هاارآ 

ایان  ی بافات هالباد  وضاعیت   ،یناا   روساتایی اساتان تهاران    شناسایی چرخة فرسودگی بافت در 
ریاضای تبیاین    هاای با استداده ا  یدل یراحلا   هر هدامیوقعیت قرارگیری در  دیدگاها   را ینا  

آوری و جما  باود  هااربردی   اا ا  ناو  توصایدی   حاضار  روش تح یا   ،بر این اسا  د.هنو تدسیر 
تادوین و    باا اساتداده ا   ،فرآیناد . در ایان  شاد  نجاام اای و ییادانی  هتابخانه شیو به دو نیز ا العات 

سااهن در روساتاهای دارای    روساتایی  هایخانوارندر ا  سرپرستان  2۶۲، دیدگاه پرسشنایهتکمیل 
در هشات شهرساتان    نهادهای یحلین شاغل در یتخصصاندر ا   و پانزدهبافت فرسوده استان تهران 

آغاا    د هاه روساتاهای اساتان تهاران در    دادست آیده نشاان  نتایج به د.شو تحلیل  ینتخ  دریافت
قارار  « یی بافات آنایناس  شدن یحی   ندگی و هااهش هاار  » ،یعنی چرخة فرسودگی سوم ةیرحل

   دارند.
 

 )استان(. روستایی، تهران های، فرسودگی، بافتچرخه: هاواژهکلید
 

 مقدمه
ها، شبکه یعاابر، تسسیساات و   ا  ساختمان است هه پیوندای ه بافت روستایی بیانگر گستره

 تشاکیل شاده اسات   یاا ترهیبای ا  آنهاا     ها و یراتا  یی، فضاهای با ، یزار ، باغات روستازتجهی
((Dayyani, 2018.  و الگوی حاصل ا  تسثیرگذاری عوایل گونااگون در   فرمبیانگر این گستره

نحاو  قرارگیاری    ،همچناین . Saidi, 1998)) استیت ابل این عناصر  عرصه روستا و نحوه هنش
روساتاها ا   بنابراین،  .Zargar, 2009)) دهدبافت روستا را شکل یییک روستا  عناصر و اجزای

هاای فاردی و   حمایت و تسهیل برخی ا  فعالیات  شوند هه هر هدامفضاهای یختلدی تشکیل یی
هاه هار فعالیات باه فضاایی باا ویوگای        ا  آنجاا  . دهندشکل یی یان راروستای یورد نیا اجتماعی 

 ، در خاص یا قرارگاه رفتااری یناسا  نیاا  دارد، در صاورت نباود و یاا همباود فضاای یناسا         
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هاای  روساتا ا  جنباه  آید و در نهایت، یوجودیات  وجود ییها یشکل بههیدیت برو  نو  فعالیت
هاای  له در بافات شود. این یسئرو ییبا اختالل روبه و هویتی ،  یستیاجتماعیاقتصادی، یختلف 

ر ی عصفناوردر یحاصر   ،و تکوین یافته و ایرو ه گرفته  والنی شکل یفرآیندفرسوده هه در 
هاا در گذشاته باه ی تضاای  یاان، دارای       یارا ایان بافات    ، یشاهودتر اسات،  شاده حاضر گرفتار 

و  ا  لحاا  سااختاری و عملکاردی، دچاار همبودهاایی شاده       ،ولی ایرو ه هعملکرد ینه ی بود
بافات  فرساودگی   .Pourahmad et al., 2015)) گاوی نیاا  سااهنان خاود نیساتند     اغل ، جواب

باا   ده ایاا شا بار  ینا   روستایی هشورهای در حال توسعه یشخصه  ، ور فزایندهبهای است هه پدیده
 .Eisenberg, 2016)) تشاده اسا   تاوجهی ه  روستاییبافت فرسودگی  یشکالتهمال تعج ، به 

فرساودگی بافات    ا بسترسا  و اصالی هاای  گیاری  ییناه  در شاکل  ی، عوایل یتعادد این راستادر 
یاا چرخاه دوم   های فرساودگی  هه ینجر به ظهور نشانه رندفرسودگی تسثیر دا اول چرخةعنوان به

خادیات   و ضعف یاا ف ادان   نایناس  هایدسترسی ناپایداری هالبدی، ،ند. در این چرخهشویی
هاای  تار اینکاه بافات   یها   ،Shaker Ardekani and Akhgar, 2014)) یابندیهویت ی اییحله

 آیناد شمار یای به  لزلهسیل و ویوه به پذیر در برابر یخا رات  بیعیهای آسی فرسوده یحدوده
((Lefcoe, 2008.  نایناسا  شادن یحای   نادگی و      جا  یوخاود   ،یرور  یانبهاین یشکالت

و درآیاد  هاای غیرباویی ها    وجاود گاروه   د.شاو چرخه سوم یای  ،یعنییی بافت آهاهش هار
تکمیل روناد   ،در نهایت. دشوهای این چرخه یحسوب ییانهنشترین یه ا  فزایش یهاجرت ا

ک رتا هاایی چاون   گیرد. این چرخه نیز با نشانهچرخه چهارم شکل یی ،یعنیفرسودگی بافت 
هویات   هاا یخروباه رویاه و افازایش   های بای ، یهاجرتنشینیحاشیهو گرایش به بافت فرسوده 

 . Shaker Ardekani and Akhgar, 2014)) یابدیی
هاای روساتایی هماناا    ریازی هالبادی ساکونتگاه   ترین اصول برنایاه یکی ا  یه  ،بر این یبنا

نوساا ی روساتایی اسات     فرآیناد ر در سهح ینا   روساتایی د چرخة فرسودگی بافت شناسایی 
((Nazeri and Rouhi-Kalash, 2008 .دهاه   های فرساوده در بافت نوسا یفرسودگی و  یسئله

ی دلیل عدم یکپارچگبه ،شدهدر نظر گرفته هایو یدل هاایا برنایه ،هشداخیر در ایران نیز یهرح 
 بااا واقعیاات ایاان چناادان  ،هااای روسااتایی سااکونتگاهو عاادم شااناخت دقیاا  بافاات هالباادی    

در خصاوص فرساودگی    یاادی  تح ی ات . Akbari et al., 2013)) استیتناس  نبوده  هابافت
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هاه   ،انجاام گرفتاه   باا رویکارد یناا   شاهری     ویاوه در یاک دهاه اخیار    در سهح هشور به بافت
های تح ی ات و تجارب یرتب  باا  یافته ،در این راستا .است سدانه همتر یاهیت روستایی داشتهسیت

ویاوه  های ییدانی در پهنه جغرافیایی هشور باه بررسی( و نیز ۴جدول  فرسودگی بافت روستایی )
 دادههاای فرساوده روساتایی را نشاان     فتهای یهمی در خصوص توجه به باواقعیت استان تهران

 .دهدیی
 روستایی بافتفرسودگی مرتبط با رب اتحقیقات و تجهای یافته -۱جدول 

 هایافته منابع عنوان مقاله/ تحقیقات

دهی فرسودگی روستا: نشانی
 درسی از غرب ویرجینیا و ولیپ

(Eisenberg, 2016) 

 ،در قساااااامتی ا  ایاااااان یهالعااااااه 
هااااای فرسااااوده یعیارهااااای بافاااات

 فرسااااودگی فرآینااااددر  روسااااتایی
 بااادین شااارح یعرفااای شاااده اسااات:

پااذیری یساااهن، عاادم اینیاات آساای 
گااذاری در یااالی و هاااهش سااریایه 

جوایاا  یحلاای، ف اار و درآیااد پااایین  
بسااااایاری ا  سااااااهنان روساااااتایی، 

چیادیان نایناسا     همباود خادیات،  
ایش خااااادیات عماااااویی و افاااااز  

 های روستایی.یهاجرت

بهسازی، نوسازی و بازسازی 
نمونه )های فرسوده روستایی بافت

 (آبادموردی محله دار
(Rajabi et al., 2010) 

بافااات فرساااوده دارآبااااد در هنگاااام 
باااارو  سااااوانح  بیعاااای قابلیاااات    

 گویی ندارد.پاسخ

های دهی بافتمدیریت و سامان
 فرسوده روستایی

(Iran¬Municipalities¬and¬
Rural¬Management¬Orga

nization, 2006) 

هااای یناساا  توسااعه هالباادی  شاایوه
هاااای فرساااوده و  ویاااوه بافااات باااه
، شاااایل احیاااا  ار ش روساااتاییباااا

 است.هنوسا ی و یریت آن

های فرسوده تا از بهسازی بافت
 (Davari, 2014) دار روستاییتوسعه پای

توسااعه روسااتایی بااا اتخااا  رویکاارد   
هااااای فرسااااوده  بهسااااا ی بافاااات 

 یابد.روستایی استحکام یی

شهری در  ـبررسی پدیده روستا
 روند ایجاد بافت فرسوده شهری و

 توسعه روستایی یا
(Khan-Mohammadi, 2015) 

لاازوم حمایاات ا  نوسااا ی و احیااای   
هاااای ارگانیاااک روساااتایی   بافااات

اصااال یهااا  در توساااعه روساااتایی    
 است.

 های تح ی ینب : یافته
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احد(، اساتداده ا   و ۴۲۵۲۵۱سال ) سیتعدد واحدهای یسکونی با عمر بیش ا   ،برای نمونه

 2۴۶۵۱2دوام در واحاادهای یساکونی، یساااحت هاا و اغلا  واحاادهای یسااکونی )  یصاالح هاا  

بر اسا  نتایج سرشاماری   (ندر ۹۹۶۶۴۱) استان تهران واحد(، قابل توجه بودن جمعیت روستایی

دلیال  باه باودن  خیاز   لزلاه  ،همچنینو  Statistical¬Center¬of¬Iran, 2012)) ۴۱۹۲آبان سال 

هدات درجاه در   بایش ا    قادرت  ای باا لر هراوان و فعال و احتمال وقو   یینهای فوجود گسل

 هناد را تهدیاد یای   یناا   روساتایی اساتان تهاران    ، ا  خهرهای بزرگی است هاه  ریشتر ی یا 

((Malek-Mahmoudi et al., 2012      و  راهباردی . عالوه بار اینهاا، اساتان تهاران دارای اهمیات

شهر اول هشور در این اساتان واقا    عنوان پایتخت و هالن یرا شهر تهران بزرگ به ،حیاتی است

ندار در هیلاویتر یربا      ۹۹۲. همچنین، استان تهران باا تاراه    Hodaei et al., 2013)شده است 

 . Tehran¬Governor, 2013)) بوده است ۴۱۹۲ترین استان هشور در سال یتراه 

ا  سوی هشور چاین   2۲۴۱ه بر این، در  رح جدید احیای جاده ابریش  هه در سال عالو

  اسات شاناخته شاده   عنوان بخاش یهمای ا  جااده ابریشا      تهران، به ویوهبه، ایران، دهش یهرح

((Li et al., 2017 .     دلیال  ی و یاالی با رگاناان و یساافران باه    در ایان راساتا، تاسیین اینیات جاان

یسایر جااده ابریشا     در برابر یخا رات  بیعی در های فرسوده روستایی پذیری سکونتگاهآسی 

ینظاور  بنابراین، باه  .Niknami and Dehpahlavan, 2013; (Li et al., 2017 ) نیز اهمیت دارد

هدف اصالی  های فرسوده روستایی در ینه ه یورد یهالعه، ویوه نوسا ی بافتانجام یداخالت به

شناساایی  و  های روستاییچرخة فرسودگی بافتهای ترین شاخصشناسایی یه  پووهش حاضر

 است.  چرخة فرسودگی در ینه ه یورد یهالعه

 

 مبانی نظری

ی ا  علال فرساودگی تاا    فرآیند «فرسودگی»، روستایی ودهدر خصوص تشکیل ینا   فرس

 باه دیگار   .Hayes Luce, 2000)) شاود یحساوب یای  بافات   یرحله هایالً غیرقابل استداده شدن

هه نشانگر ینه ه  عوایلی بندی هرد: یکی، ب ه بخشبه دو  توانییرا فرسودگی  ایلعو، سخن
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گیری   شک 
های   زمینه
اولیه

های   نشانه
فرسودگی 

نامناس  شدن  
محیط زندگی  

کاه   و
کارآیی بافت

تکمی   
فرسودگی

بافت فرسودگی

                      
                       

                           
                        
                         

               
                     
             
           
                      
                          

                 
               
                    

                         
          
              
                      

                     

 

 
 

 

 عاوایلی هاه  دیگاری،  و  ؛فرسودگی در نظر گرفتاه شاوند  « دلیل»عنوان توانند بهند یا ییافرسوده

در  .Robinson and Cole, 2007)) ناد هنرا توصایف یای  ناشی ا  شرای  فرسودگی  پیایدهای

 ی اسات فرآیناد چرخاه و حرهتای   صاورت  باه  است هه فرسودگی بر این باور ۴این راستا، پارور

هاایالً غیرقابال اساتداده     و برساد  نایناسا  به یرحلاه خیلای    ایکه ینه هو پیش ا  آن (،۴)شکل 

 .Hayes Luce, 2000)) ه ه انجام گیردآن یننوسا ی  باید ،دشو

 

 

 Shaker Ardekani and Akhgar, 2014)) شاهر اردهانی و اخگر :ینب 

 های فرسوده روستاییگیری و استمرار بافتمدل شک  -۱شک  

 

                                                                                                                                               

۴. Jonathan M. Purver  
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شارح  یار بیاان    چهارگانة چرخة فرسودگی بافت باه  یراحل خصوصیات پارور،ا  دیدگاه 

یبنایی برای شناساایی و ار یاابی چرخاه فرساودگی     نیز  فرآیندهای یربوط به هر شاخص و شده

 است.روستایی  بافت

 

 فرسودگی های اولیه )عوام  بسترساز(گیری زمینهشک مرحله اول: 

اند. در این راستا، عوایال  فرسودگی بناها و فضاهای روستایی بسیار یتنو  و گستردهعوایل 

بنادی هارد؛ عوایاال   و انساانی  ب اه   ایال جغرافیاایی  وعیجموعاه  در دو  تاوان یای  رساودگی را ف

هاا تحات   گی سااختمان فرسوده شدن یصالح و یاا فرساود   ویوهبه یحی   بیعی شایل جغرافیایی

، درجاه  هاای سانگین  باارش ،  Ástmarsson et al., 2013)) هاوا وتسثیر عوایل خارجی یثل آب

آسای  ناشای ا     و Sabri Emara and Korany, 2016)) نسابتاً بااال  حرارت باال، سهح ر وبت 

 انپایین بودن درآید روساتایی  شایل عوایل انسانیو  ،Ishizaki and Takami, 2015)) یخبندان

((Eisenberg, 2016 ،ر نان سرپرست خاانوا تعدد ، بیکاری ((Weaver and Bagchi-Sen, 2013 

 .Ramachandran, 2014)) دولتی و های خصوصیبخشهای گذاریسریایه ضعف و

 

 های فرسودگینشانهمرحله دوم: 

 پاذیری شادید اساکلت   آسی  :اند ا عبارتینا   فرسوده  هایویوگیا  جمله یوارد تشخیص 

 یانناد دوام ها  اساتداده ا  یصاالح    ؛ لزلاه سیل و خهرات  بیعی یثل برو  ساختمان در هنگام  و بنای

 قادیت  ؛Samiei and Sayafzadeh, 2016)) نایناسا  بناهاا  هیدیت  خشت و یا خشت و چوب،

؛ یاهیات و شارای    هاا باه اناوا  هااربری    ؛ دسترسای ضاعیف  ساال سااخت   سیبناهای با بیش ا  

هاا باا یصاالح نایناسا  و یاا      ساا ی گاذرگاه  یعابر نظیر خاهی بودن یا هف و هانایناس  خیابان

، وجاود  Akbari et al., 2013)) ها، ساختار ناینظ  گذرگاهRamachandran, 2014))فرسوده 

؛ Morovvati and Latifi, 2012))تار  ی شاش همتار ا    ضعار باا  هاا  خیاباان  و عرض ه  یعاابر 

؛ Hayes Luce, 2000))خاادیات عمااویی و ایکانااات رفاااهی دسترساای بااه ف اادان ضااعف یااا 
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و ؛ Davoodi and Jalali, 2010)) هاا ریزدانگی ابنیاه  ؛Gordon, 2003))های ناسا گار هاربری

 .Asadiyan and Siyahi, 2011))دن شبکة دف  فاضالب خانگی روبا  بو

 

 یی بافتن محیط زندگی و کاه  کارآنامناس  شدمرحله سوم: 

دربرگیرناده ساه    فرساودگی چرخاة  یرحلاة ساوم   فرساوده در  هاای  ترین یشکالت بافتیه 

تادریجی سااهنان   تارک   ویوهبه یشکالت اجتماعی الف(اند ا : است، هه عبارت یشکل ساختاری

ایگزینی آنهاا باا   فرساوده و جا   بافات  های اجتمااعی اصایل ا   یهاجرت الیه قدیمی یحدوده بافت،

ی و هزینه باالی نوسا ی واحادهای سااختمان   اجتماعی، هایجرمگسترش انوا   یهاجران غیربویی،

 ب( ناااتوانی باارای جااذب یشااارهت یااردم؛ گااذاری وسااهح درآیااد پااایین و ناااتوانی در سااریایه

( هاه ینجار باه    یآب، خاک و پوشش گیااه  ویوهبهیحیهی )های آلودگی شایل یشکالت یحیهی

هاای همای و هیدای    و هاهش ار ش ا   شهری، توقف رشد و توسعه بافتافزایش یهاجرت به ین

 ،یصالح سااختمانی هیدیت پایین  شایل ایسا هیشکالت ج(  و شود؛یی روستایی  ندگی در بافت

همبود جادی خادیات عماویی در بافات یثال سارانه        ،در هر واحد یسکونیتراه  باالی جمعیت 

 .Samiei and Sayafzadeh, 2016)) تو ی  نایناس  خدیات در بافت نات، وسبز یا ایکا فضای

 

 تکمی  فرسودگی مرحله چهارم:

وجاه غالا     هه هویت بافات فرساوده را تشاکیل داده و    خصوصیاتیا  جمله ، یرحلهدر این 

، ا  دسات  شادن اراضای   ناایرغوب  توساعه اقتصاادی،   ضاعف  اند ا :ینا   روستایی است، عبارت

؛ Hayes Luce, 2000)) هاا درصاد پاایین اغشاغال سااختمان    و  ،شدن بافت یتروک دادن جمعیت،

؛ Robinson and Cole, 2007)) نشاده هار نرفته یا اشغالیا قهعات بهخالی  فضاهای درصد باالی

 .Shaker Ardekani and Akhgar, 2014)) نشینیحاشیه و رون ترک بافت فرسوده 
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 تحقیق روش

های علمی و گیری ا  روشبا بهره های روستاییشناسایی و ار یابی چرخة فرسودگی بافت

. بار ایان اساا ، روش تح یا      شاود ای هدف و یتخصصان علمی انجام یای هدریافت نظر گروه

 است.ای و ییدانی بوده عات هتابخانهآوری ا الا  نو  توصیدی و هاربردی و شیو  جم  حاضر

هاای تح یا  شناساایی و تو یا  فراوانای      بر اساا  یباانی نظاری تح یا ، شااخص      نظور،بدین ی

ندار ا    پاانزده هاا ا   ریا    شاخص اعتبار . سپس،دندشیستندات و ضری  اهمیت آنها یشخص 

و تهاران  اساالیی   ان االب بنیاد یساکن  دفتر یرهزی )هارشناسان خبرگان و یتخصصان روستایی 

 پانج  ایی یاا  رتباه  با استداده ا  پرسشنایه و بار اساا    های یعتبر( ت علمی دانشگاهئهی یاعضا

هاا و ضاری  اهمیات    و تو ی  فراوانی شاخص شد)ا  خیلی  یاد تا خیلی ه ( ار یابی  ایگزینه

هاا  یت شااخص دست آید. در یرحله بعدی، یتوس  ضری  اهمنظرات هارشناسان به بر پایةآنها 

و در شاد  بر یبنای یستندات و نظار هارشناساان یحاسابه     چرخة فرسودگی بافت یرحله ا  در هر

بار یبناای یتوسا  ضاری       چرخة فرسودگی بافات یرحله ا  ها در هر بندی شاخصرتبه ،نهایت

یراحال  هاا در  ، با توجه به تعادد شااخص  آنگاه دست آید.اهمیت یستندات و نظر هارشناسان به

بنادی آنهاا   خوشه شده،انجامبندی بر اسا  رتبه ،گامفرسودگی بافت، در این  چرخة و دوماول 

ای دندروگرام خوشه و SPSS 22افزار در سه دسته )اهمیت باال، یتوس ، پایین( با استداده ا  نرم

نظار قارار    ند، یاد بودهایی هه ا  اهمیت باال و یتوس  برخوردار شاخص ،سپس صورت گرفت؛

-تبیاین ی هاا شاخص ،بر این یبنا .دندش، حذف ندداشتاهمیت  همترها هه شاخص ب یةو  دنگرفت

هاای  شااخص افزون بر این، ده است. آی 2در جدول های روستایی چرخة فرسودگی بافتهنند  

با استداده ا  پرسشنایه و بر اسا  ا العاات عینای   های روستایی یرتب  با چرخة فرسودگی بافت

اساالیی  ی هاشاورا و یاا   روساتایی و نهادهاای یحلای    هایخانوار ان)سرپرست ا  سوی روستاییان

ری ا  ضری  آلداای  گیها با بهرههمچنین، ییزان پایایی پرسشنایه .دشروستا و دهیاران( دریافت 

برای پرسشانایه   ۹۱۱/۲ برای پرسشنایه هارشناسان و ۹۹2/۲با ییزان  SPSSافزار هرونباخ در نرم

 .استها پرسشنایه رواییدهنده ییزان باالی هه نشان شده،یحاسبه  روستاییان
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 چرخه فرسودگی بافت هایشاخص -2 جدول

  مراح 

 چرخه

 نوع 

 فرسودگی
 پرسشنامه متغیر نماگر

له
ح
مر

 
ل
او

 :
 
شک

ی
یر
گ

 
نه
می
ز

ی
ها

 
یه
ول
ا

 (
 
وام
ع

 
از
رس
ست
ب

) 

ی
اد
ص
اقت

 

 نرخ بیکاری )به درصد(
 جمعیت بیکار ت سی  بر جمعیت فعال

در  تدکیکبه) ا ضرب در صددر روست
 هر روستا(

خانوار، 
 هارشناسان

 تکدل ییزان بار
 ۶۵تا  ۴۲نسبت تعداد افراد بیکار بین 

 تدکیکبهروستا ) شاغالنسال به تعداد 
 در هر روستا(

خانوار، 
 هارشناسان

خانوار با درآید پایین ) یر خ  ف ر 
 در بلوک( )به درصد(

ید پایین به نسبت تعداد خانوارها با درآ
تعداد هل خانوار در روستا ضرب در 

 در هر روستا( تدکیکبه) صد

خانوار، 
 هارشناسان

 سه  اشتغال ناقص )به درصد(
نسبت تعداد خانوارهای دارای یشکل 
ه  هاری به تعداد هل خانوار ضرب 

 در هر روستا( تدکیکبه) صددر 

خانوار، 
 هارشناسان

ن خانوارهای بدون سرپرست/  نا
 سرپرست خانوار )به درصد(

نسبت تعداد خانوارهای بدون سرپرست 
به تعداد هل خانوار در روستا ضرب در 

 در هر روستا( تدکیکبه) صد

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

سثیر داشتن یشکالت )نبود و یا ت
( یبلغ وام نوسا ی )یا همبود

 فضای یعیشتی ،یسکنبهسا ی( 
)یحل نگهداری دام/  ویله، 

)نانوایی،  یغا ه اهدان، و ...(، یاه
ی خانوار ، ناتوانب الی، و ...(

برای نوسا ی )یا بهسا ی( روستایی 
 )به درصد( ساختمان خود

نسبت تعداد خانوارهایی با تسثیر داشتن 
یشکالت یبلغ وام نوسا ی به تعداد هل 

در هر  تدکیکبه) صدخانوار ضرب در 
 روستا(

خانوار، 
 هارشناسان

گذاری )اقدام( یناس  سریایهنبود 
ها و نهادهای دولتی ا  سوی سا یان

)و یا خصوصی( برای نوسا ی )یا 
 های عموییساختمانبهسا ی( 

خانه  روستا )همچون یدرسه و
 بهداشت( )به درصد(

های عمویی نسبت تعداد ساختمان
های ال م گذاری/ هزینهسریایه

نشده برای رف  فرسودگی به تعداد انجام
های عمویی در روستا ساختمان هل

 در هر روستا( تدکیکبه) صدضرب در 

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان
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  مراح 

 چرخه

 نوع 

 فرسودگی
 پرسشنامه متغیر نماگر

گذاری )اقدام( یناس  نبود سریایه

ها و نهادهای دولتی ا  سوی سا یان

)و یا خصوصی( برای رف  

یشکالت )ایجاد و یا بهبود( 

ها )یعابر/ وضعیت سهح گذرگاه

 د(ها( در روستا )به درصخیابان

یعابر/ هایی )نسبت یساحت گذرگاه

گذاری/ هایی( هه سریایهخیابان

های ال م برای رف  فرسودگی هزینه

های انجام نشده به یساحت هل گذرگاه

های( روستا )به یتر یرب ( )یعابر/ خیابان

 (در هر روستا تدکیکبه) صدضرب در 

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

ی
اع
تم
ج
ا

 

های تراه  جمعیت در واحد

 یسکونی

جمعیت واحدهای یسکونی ت سی  بر 

 ،شده یعنیساخته هاییساحت قسمت

یس ف ا  واحدهای یسکونی( 

 در هر روستا( تدکیکبه)ییانگین( )

خانوار، 

 هارشناسان

 ،یعنی ؛تسثیر فشار جمعیت بر فضاها

بیشتر بودن جمعیت روستا نسبت به 

فضاهای عمویی )یثل یدرسه  سرانه

خری  و فرسودگی حمام( در ت و

 این فضاها )به درصد(

ا   هدامالف( نسبت یساحت هر 

خدیات و ایکانات عمویی و رفاهی 

اساسی یوجود در روستا )چهل و پنج 

 شاخص( به جمعیت هر روستا؛

دست های بهب( جم  هردن سرانه

خدیات و ایکانات نو  در نُه  آیده

عمویی و رفاهی یوجود )تجاری، 

یو شی، فرهنگی، بهداشتی، آدریانی، 

فراغتی و ور شی، یذهبی و  -تدریحی

اعت ادی، اداری و اینیتی، گورستان( در 

روستاهای یورد یهالعه )برای هر ندر به 

 یرب (؛ یتر

نو  ا  نُه  ج( سرانه استاندارد هر هدام

اهی خدیات و ایکانات عمویی و رف

 )برای هر ندر به یتر یرب (؛

رد ا  ( یحاسبه تدری  سرانه استانداد

خدیات و ایکانات نو  سرانه یوجود نُه 

عمویی و رفاهی )برای هر ندر به یتر 

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان
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  مراح 

 چرخه

 نوع 

 فرسودگی
 پرسشنامه متغیر نماگر

 یرب (؛

خدیات نو  ( یحاسبه همبود سرانه نُه ه

و ایکانات یوجود در روستا )برای هل 

جمعیت هر روستا به یتر یرب ( ا   ری  

ضرب هردن ی ادیر همبود سرانه 

یوجود برای هر ندر به یتریرب  در 

 (؛تدکیکبهر روستا )جمعیت ه

نو  ( یحاسبه سرانه استاندارد نُه و

خدیات و ایکانات یوجود در روستا 

)برای هل جمعیت هر روستا به یتر 

یرب ( ا   ری  ضرب هردن ی ادیر 

سرانه استاندارد برای هر ندر به یتریرب  

 ؛(تدکیکبهدر جمعیت هر روستا )

( یحاسبات همبود یجمو / تمایی  

و ایکانات یوجود در  سرانه خدیات

روستا )برای هل جمعیت هر روستا به 

ن تنها یتر یرب ( ا   ری  جم  هرد

وستا با همبود آنها هایی هه رسرانه

 یواجه است؛

( یحاسبات سرانه استاندارد یجمو / ح

تمایی خدیات و ایکانات در روستا 

)برای هل جمعیت هر روستا به یتر 

ای هیرب ( ا   ری  جم  هردن سرانه

خدیات و ایکانات در نو  استاندارد نُه 

 ؛روستا

( یحاسبه همبود یجمو / تمایی ت

سرانه خدیات و ایکانات یوجود در 

روستا )برای هل جمعیت هر روستا( 

 .(به درصد)
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  مراح 

 چرخه

 نوع 

 فرسودگی
 پرسشنامه متغیر نماگر

همبود قوانین یناس  )نبود و یا 

ایراد و ن ص قوانین( یربوط به 

 رصد(های فرسوده )به دبافت

نسبت تعداد همبود قوانین یناس  در 

هر روستا به تعداد هل همبود قوانین 

 صدیناس  در روستاها ضرب در 

 در هر روستا( تدکیکبه)

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

آ بر تسثیر عدم نظارت یؤثر و هار

ر ناپایداری )یثالً وسا ها دساخت

های نایناس ، استداده ا  سا ه

و فرسودگی دوام( یصالح ه 

 )به درصد( های روستاساختمان

ثیر هایی با دلیل تسنسبت تعداد ساختمان

نبود نظارت یؤثر و هارآ بر 

سا ها در ناپایداری و وساخت

 هاهل ساختمانفرسودگی آنها به تعداد 

 در هر روستا( تدکیکبه) صدضرب در 

خانوار، 

 هارشناسان

ی
یط
ح
ـ م
ی 
د
الب
ک

 

ند بارش/ تسثیر عوایل اقلیمی )یان

ندان، باد و بهای سنگین، یخبارش

توفان، نورآفتاب، و ...( در آسی  

ها )همچون رساندن به ساختمان

رنگ هردن ها، بیتخری  ساختمان

سیمای بناها و فضاهای روستایی، 

 و...( )به درصد(

دیده های آسی نسبت تعداد ساختمان

-ا  عوایل اقلیمی به تعداد هل ساختمان

در هر  تدکیکبه) دصها ضرب در 

 روستا(

خانوار، 

 هارشناسان

له
ح
مر

 
نه
شا
ر ن
هو
 ظ
م:
دو

ی
دگ
سو
فر
ی 
ها

 

ی
ضای
ـ ف
ی 
د
الب
ک

 

عمر واحدهای یسکونی با بیش ا  

 سال قدیت )به درصد( سی

نسبت تعداد واحدهای یسکونی با عمر 

سال به تعداد هل واحدهای  سیبیش ا  

 صدیسکونی روستا ضرب در 

 در هر روستا( تدکیکبه)

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

های یعیشتی )یثل یحل عمر فضا

هاهدان( با بیش ا   نگهداری دام و

 سال قدیت )به درصد( سی

نسبت تعداد فضاهای یعیشتی با قدیت 

سال به تعداد هل فضاهای  سیبیش ا  

در  تدکیکبه) صدیعیشتی ضرب در 

 هر روستا(

خانوار، 

)نهادهای 

یحلی(، 

 هارشناسان

واحدهای تجاری )یثل ب الی، عمر 

بنگاه ایالک( با بیش ا   و نانوایی،

 سال قدیت )به درصد( سی

واحدهای تجاری با قدیت  نسبت تعداد

سال به تعداد هل واحدهای  بیش ا  سی

 تدکیکبه) صدتجاری روستا ضرب در 

 در هر روستا(

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان
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  مراح 

 چرخه

 نوع 

 فرسودگی
 پرسشنامه متغیر نماگر

های عمویی )یثل عمر ساختمان
خانه بهداشت( با بیش ا   یدرسه و
 سال قدیت )به درصد( سی

های عمویی با نسبت تعداد ساختمان
سال به تعداد هل  قدیت بیش ا  سی

های عمویی روستا ضرب در ساختمان
 در هر روستا( تدکیکبه) صد

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

دوام در استداده ا  یصالح ه 
 واحدهای یسکونی )به درصد(

واحدهای یسکونی با عداد نسبت ت
دوام به تعداد هل واحدهای یصالح ه 

 صدیسکونی روستا ضرب در 
 در هر روستا( تدکیکبه)

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

دوام در استداده ا  یصالح ه 
های یعیشتی )یثل یحل فضا

هاهدان( )به  نگهداری دام و
 درصد(

تعداد فضاهای یعیشتی با یصالح نسبت 
اد هل فضاهای یعیشتی دوام به تعده 

 در هر روستا( تدکیکبه) صدضرب در 

خانوار، 
)نهادهای 
یحلی(، 
 هارشناسان

دوام در استداده ا  یصالح ه 
واحدهای تجاری )یثل ب الی، 

بنگاه ایالک( )به  و نانوایی،
 درصد(

تعداد واحدهای تجاری با یصالح نسبت 
دوام به تعداد هل واحدهای تجاری ه 

در هر  تدکیکبه) صددر روستا ضرب 
 روستا(

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

دوام در استداده ا  یصالح ه 
های عمویی )یثل یدرسه ساختمان

 خانه بهداشت( )به درصد( و

های عمویی با نسبت تعداد ساختمان
-دوام به تعداد هل ساختمانیصالح ه 

 صدهای عمویی روستا ضرب در 
 در هر روستا( تدکیکبه)

دهای نها
یحلی، 

 هارشناسان

نایناس  بودن نو  پوشش 
ها( ها )یعابر/ خیابانگذرگاه

یصالح )همچون استداده ا  
 بدون یصالح )خاهی(یا  نایناس 
ها )یعابر/ سا ی گذرگاهدر هف

 ها( )به درصد(خیابان

هایی )یعابر/ نسبت یساحت گذرگاه
هایی( با نو  پوشش نایناس  در خیابان
ها یساحت هل گذرگاهسا ی به هف

ها( در روستا ضرب در )یعابر/ خیابان
 در هر روستا( تدکیکبه) صد

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

واحدهای یسکونی فاقد ایکانات 
های ضد  لزله )نداشتن تیرآهن

ضربدری در دیوار، نداشتن 
بندی س ف با استداده ا  هالف

( ...ییلگرد، نداشتن پی یحک ، و 
 )به درصد(

واحدهای یسکونی فاقد  نسبت تعداد
 لزله به تعداد هل ایکانات ضد

واحدهای یسکونی روستا ضرب در 
 در هر روستا( تدکیکبه) صد

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان
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فضاهای یعیشتی )یثل یحل 

نگهداری دام، هاهدان، و ...( فاقد 

ایکانات ضد  لزله )نداشتن 

های ضربدری در دیوار، تیرآهن

بندی س ف با هالفنداشتن 

استداده ا  ییلگرد، نداشتن پی 

 ( )به درصد(...یحک ، و

د فضاهای یعیشتی فاقد نسبت تعدا

 لزله به تعداد هل فضای ایکانات ضد

در  تدکیکبه) صدیعیشتی ضرب در 

 هر روستا(

خانوار، 

)نهادهای 

یحلی(، 

 هارشناسان

واحدهای تجاری )یثل ب الی، 

و ...( فاقد نانوایی، بنگاه ایالک، 

ایکانات ضد  لزله )نداشتن 

های ضربدری در دیوار، تیرآهن

بندی س ف با نداشتن هالف

استداده ا  ییلگرد، نداشتن پی 

 ( )به درصد(...یحک ، و 

د واحدهای تجاری فاقد نسبت تعدا

 لزله به تعداد هل ایکانات ضد

واحدهای تجاری در روستا ضرب در 

 در هر روستا( تدکیکبه) صد

هادهای ن

یحلی، 

 هارشناسان

عمویی )یثل یدرسه، ساختمان های

خانه بهداشت، و ...( فاقد ایکانات 

های ضد  لزله )نداشتن تیرآهن

ضربدری در دیوار، نداشتن 

بندی س ف با استداده ا  هالف

( ... ییلگرد، نداشتن پی یحک ، و

 )به درصد(

های عمویی فاقد نسبت تعداد ساختمان

زله به تعداد هل  لایکانات ضد

های عمویی در روستا ضرب ساختمان

 در هر روستا( تدکیکبه) صددر 

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

تخریبی/ هلنگی بودن واحدهای 

 یسکونی )به درصد(

نسبت تعداد واحدهای یسکونی 

تخریبی/ هلنگی به تعداد هل واحدهای 

 صدیسکونی در روستا ضرب در 

 در هر روستا( تدکیکبه)

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

تخریبی/ هلنگی بودن فضاهای 

یعیشتی )یثل یحل نگهداری دام، 

 ( )به درصد(...هاهدان، و

نسبت تعداد فضاهای یعیشتی تخریبی/ 

هلنگی به تعداد هل فضای یعیشتی 

 در هر روستا( تدکیکبه) صدضرب در 

خانوار، 

)نهادهای 

یحلی(، 

 هارشناسان
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 نوع 

 فرسودگی
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ن واحدهای تخریبی/ هلنگی بود

تجاری )یثل ب الی، نانوایی، بنگاه 

 )به درصد( (و ...ایالک، 

نسبت تعداد واحدهای تجاری تخریبی/ 

هلنگی به تعداد هل واحدهای تجاری 

در  تدکیکبه) صددر روستا ضرب در 

 هر روستا(

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

تخریبی/ هلنگی بودن 

های عمویی )یثل یدرسه، ساختمان

 ( )به درصد(و ...هداشت، خانه ب

های عمویی نسبت تعداد ساختمان

تخریبی/ هلنگی به تعداد هل 

های عمویی در روستا ضرب ساختمان

 در هر روستا( تدکیکبه) صددر 

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

داشتن عی  و ن ص فنی تسسیسات 

- یرساختی اساسی )همچون لوله

های گا ، های آب آشاییدنی، لوله

( )برای یثال، ...ب، و فاضال

ای فاضالب و یا هفرسودگی لوله

ر روی  یین جاری شدن فاضالب ب

فاضالب چاه جذبی یا با  شبکهیا با 

( )به ...فاضالب یخزنی، و  شبکه

 درصد(

های دارای عی  نسبت تعداد ساختمان

و ن ص فنی در تسسیسات  یرساختی 

ها ضرب اساسی به تعداد هل ساختمان

 در هر روستا( دکیکتبه) صددر 

خانوار، 

 هارشناسان

نبود تسسیسات  یرساختی اساسی 

)همچون آب، برق، گا ، فاضالب، 

 و ...( )به درصد(

 بدون هاینسبت تعداد ساختمان

تسسیسات  یرساختی اساسی به تعداد 

 صدها ضرب در هل ساختمان

 در هر روستا( تدکیکبه)

خانوار، 

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

های ناسا گار جود هاربریو

هایی هه صدای )ساختمان

آ اردهنده، بوی بد، و ... تولید 

های صنعتی یثل هارگاه ،هنندیی

یحل یسکونی  ی( در نزدیک...و

 روستاییان )به درصد(

هایی با هاربری نسبت تعداد ساختمان

ها ناسا گار به تعداد هل ساختمان

 در هر روستا( تدکیکبه) صدضرب در 

وار، خان

 هارشناسان
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 پرسشنامه متغیر نماگر

های( های )یعابر/ خیابانگذرگاه

در  تنگ و باریک و پُر پیچ و خ 

 روستا )عرض یعابر همتر ا  شش

 )به درصد( یتر(

های )یعابر/ نسبت یساحت گذرگاه

یتر به  های( همتر ا  ششخیابان

ها )یعابر/ یساحت هل گذرگاه

 صدها( در روستا ضرب در خیابان

 وستا(در هر ر تدکیکبه)

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

ی
اع
تم
ج
ا

 

ییزان همبود/ ف دان خدیات و 

ایکانات عمویی و رفاهی یوجود 

در بافت فرسوده روستا )نظیر فضای 

سبز، پارهینگ عمویی، یرهز 

آیو شی، فرهنگی، بهداشتی، 

های ضروری یانند تدریحی، یغا ه

 (هاخانهها، داروب الی، بانک

یرهزیت  شاخص فنبر اسا   الف(

: نسبت عدد SIا یحاسبه ۴خدیات: 

ا  خدیات و  صد به جم  هل هر هدام

ایکانات عمویی و رفاهی )پنجاه و 

ا یحاسبه 2هشت شاخص( در روستاها؛ 

SCIا  خدیات و  : نسبت هر هدام

ایکانات عمویی رفاهی یوجود در هر 

در  SCIا جم  تمایی ۱؛ SIروستا به 

 .تدکیکبههر روستا 

ای با ندروگرام خوشهترسی  د ب(

افزار هارگیری نرمه)با ب SCIاستداده ا  

SPSS 22 و یشخص شدن سه )

ایکانات  خوشة برخوردار ا  خدیات و

 عمویی و رفاهی، تا حدودی برخوردار،

سخن، )به دیگر  همی برخوردارو 

ایکانات در هر ییزان همبود خدیات و 

و  روستا در سهوح باال، تا حدودی،

 شود(.ییپایین یشخص 

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

ییزان سرانه ه  خدیات و ایکانات 

عمویی و رفاهی یوجود در بافت 

فرسوده روستا )نظیر فضای سبز، 

پارهینگ عمویی، یرهز آیو شی، 

ا   الف( نسبت یساحت هر هدام

دیات و ایکانات عمویی و رفاهی خ

اساسی یوجود در روستا )چهل و پنج 

 شاخص( به جمعیت هر روستا؛

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان
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فرهنگی، بهداشتی، تدریحی، 

های ضروری یانند ب الی، یغا ه

 (هاخانهها، داروبانک

آید  دستهای بهب( جم  هردن سرانه

خدیات و ایکانات عمویی و نو  نُه 

رفاهی یوجود )تجاری، دریانی، 

 -هداشتی، آیو شی، فرهنگی، تدریحیب

فراغتی و ور شی، یذهبی و اعت ادی، 

نیتی، گورستان( در اداری و ای

روستاهای یورد یهالعه )برای هر ندر به 

 یتر یرب (؛

نو  ا  نُه  ج( سرانه استاندارد هر هدام

خدیات و ایکانات عمویی و رفاهی 

 )برای هر ندر به یتر یرب (؛

( یحاسبه تدری  سرانه استاندارد ا  د

خدیات و ایکانات نو  سرانه یوجود نُه 

در به یتر عمویی و رفاهی )برای هر ن

 یرب (؛

خدیات نو  ( یحاسبه همبود سرانه نُه ه

و ایکانات یوجود در روستا )برای هل 

جمعیت هر روستا به یتر یرب ( ا   ری  

ضرب هردن ی ادیر همبود سرانه 

یوجود برای هر ندر به یتریرب  در 

 (؛تدکیکبهجمعیت هر روستا )

نو  ( یحاسبه سرانه استاندارد نُه و

نات یوجود در روستا خدیات و ایکا

)برای هل جمعیت هر روستا به یتر 

یرب ( ا   ری  ضرب هردن ی ادیر 
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سرانه استاندارد برای هر ندر به یتریرب  

 ؛(تدکیکبهدر جمعیت هر روستا )

( یحاسبات همبود یجمو / تمایی  

سرانه خدیات و ایکانات یوجود در 

روستا )برای هل جمعیت هر روستا به 

 ری  جم  هردن تنها یتر یرب ( ا  

با همبود آنها هایی هه روستا سرانه

 ه است؛یواج

( یحاسبات سرانه استاندارد یجمو / ح

تمایی خدیات و ایکانات در روستا 

)برای هل جمعیت هر روستا به یتر 

های یرب ( ا   ری  جم  هردن سرانه

خدیات و ایکانات در نو   استاندارد نُه

 ؛روستا

و / تمایی ( یحاسبه همبود یجمت

سرانه خدیات و ایکانات یوجود در 

روستا )برای هل جمعیت هر روستا( به 

 درصد.

عدم دسترسی یا دسترسی نایناس  

( به ایکانات و خدیات دشوار)

عمویی و رفاهی )نظیر یدرسه، 

خانه بهداشت، فضای سبز، ایاهن 

تدریحی، ور شی، هتابخانه 

 ( )به درصد(...عمویی، و 

نسبت تعداد خانوارهایی با عدم 

دسترسی یا دسترسی نایناس  به 

ایکانات عمویی و رفاهی به تعداد هل 

در هر  تدکیکبه) صدخانوار ضرب در 

 روستا(

خانوار، 

 هارشناسان
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له
ح
مر

 
ت
باف
ی 
رای
کا
  
اه
 ک
 و
ی
دگ
زن
ط 
حی
ن م
د
 ش
 
اس
من
 نا
م:
سو

 

ی
اد
ص
اقت

 

وجود واحدهای یسکونی و 

در  اییالکیت اجارهغیریسکونی با 

 روستا )به درصد(

ای نسبت تعداد واحدهای اجاره

یسکونی و غیریسکونی به تعداد هل 

واحدهای یسکونی و غیریسکونی 

در هر  تدکیکبه) صدروستا ضرب در 

 روستا(

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

ی
ضای
ـ ف
ی 
د
الب
ک

 

و وجود واحدهای یسکونی 

به تعداد ه  )به  خالیغیریسکونی 

 درصد(

نسبت تعداد واحدهای یسکونی و 

غیریسکونی خالی به تعداد هل 

واحدهای یسکونی و غیریسکونی 

در هر  تدکیکبه) صدروستا ضرب در 

 روستا(

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

ی
اع
تم
ج
ا

 

های غیربویی گروهوجود 

 هارگران )برای یثال درآیده 

ساهن در روستا )افراد افغانستانی( 

تدریج درآید هه بهغیربویی ه 

یگزین جمعیت بویی یهاجر ا  جا

اند( شده (به دالیل یختلفروستا )

 )به درصد(

درآید نسبت تعداد افراد غیربویی ه 

ساهن در روستا به تعداد جمعیت هل 

در هر  تدکیکبه) صدروستا ضرب در 

 روستا(

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

های غیربویی گروهشدن  ساهن

 ، هارگران)برای یثال درآیده 

های ها( در بخش/ یحلافغانستانی

فرسوده و رو به تخری  و یا 

ها و ایالک رهاشده در  یین

درآید روستا )افراد غیربویی ه 

تدریج جایگزین جمعیت هه به

اند( )به بویی یهاجر ا  روستا شده

 درصد(

درآید نسبت تعداد افراد غیربویی ه 

شده در بخش فرسوده روستا به ساهن

تعداد هل افراد غیربویی ساهن در 

بخش فرسوده یا نوسا  روستا ضرب در 

 در هر روستا( تدکیکبه) صد

نهادهای 

یحلی، 

 هارشناسان

نهادهای دری ( بین یهاجران الف( تداوت )تستایی نرخ یهاجرت تدریجی رو
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)شرو / رو به افزایش(  ی ده سال 
دالیل یختلف ا  جمله گذشته )به

و خدیات عمویی  همبود ایکانات
 و رفاهی، یسکن فرسوده، و ...(

 دهشده  ی واردشده و یهاجران خارج
در هر  تدکیکبهسال گذشته در روستا )
 روستا(؛

ب( در نظر گرفتن نرخ یهاجرت رو به 
در هر  تدکیکبهافزایش/ شرو  )

 روستا(

یحلی، 
 هارشناسان

له
ح
مر

 
رم
ها
چ

ی
دگ
سو
فر
د 
ون
 ر
 
می
تک
 :

 

ی
ضای
ـ ف
ی 
د
الب
ک

 

بودن واحدهای یتروهه )خالی   یاد
شده و غیرقابل استداده( )به و رها

 درصد(

 نسبت تعداد واحدهای یتروهه در
شده روستا به تعداد هل فضاهای ساخته

، خالی، یتروهه، یخروبه( و )ساهن
نشده/ قهعه  یین نشده )اشغالساخته

روستا ضرب در نشده( در هار گرفتهبه
 در هر روستا( تدکیکبه) صد

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

 ها )به درصد(بودن یخروبه  یاد

روستا به  ها درنسبت تعداد یخروبه
، شده )ساهنتعداد هل فضاهای ساخته

نشده خالی، یتروهه، یخروبه( و ساخته
هار نشده/ قهعه  یین به)اشغال

 دصنشده( در روستا ضرب در گرفته
 در هر روستا( تدکیکبه)

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

هار های بهقهعه  یین  یاد بودن
های خالی/ گرفته نشده )یثل  یین

 نشده( )به درصد(اشغال

نشده های اشغالنسبت تعداد قهعه  یین
روستا به تعداد هل فضاهای  در

، خالی، یتروهه، شده )ساهنساخته
نشده/ النشده )اشغیخروبه( و ساخته

نشده( در روستا هار گرفتهقهعه  یین به
 در هر روستا( تدکیکبه) صدضرب در 

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

ی
اع
تم
ج
ا

 

نرخ باالی یهاجرت روستایی  ی 
ف   چند  ،سال گذشته )یعنی ده

 اند(خانوار در روستا باقی یانده

تداوت )تدری ( بین یهاجران الف( 
 شده  ی دهواردشده و یهاجران خارج

در هر  تدکیکبهسال گذشته در روستا )
 روستا(؛

ب( در نظر گرفتن نرخ یهاجرت باال 
 در هر روستا(. تدکیکبه)

نهادهای 
یحلی، 

 هارشناسان

 های تح ی ینب : یافته
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های فرسوده روستایی در استان تهران ترسای   بندی فضایی بافتدر روش ییدانی، ن شه پهنه

شناساایی و   تارین یعیارهاای  یها   ،۴ابتدا بر اسا  یبانی نظری تح یا   ،ن شهشد. برای ایجاد این 

دوام در )شااایل اسااتداده ا  یصااالح هاا روسااتایی هااای فرسااوده بافاات بناادی ینااا   دارایپهنااه

با گرایش باه جمعیات    یسال، ییزان جمعیت روستاها ها، تعداد بنا با قدیت بیش ا  سیساختمان

پاذیری  گرایش به ه  بودن یساحت بنا، سهح آسی  بای یسکونی  یاد، ییزانو یساحت واحدها

خبرگاان و  ندار ا    پاانزده ساپس، ایان یعیارهاا ا  ساوی      شادند؛ شناسایی ( 2روستا در برابر  لزله

یساکن ان االب اساالیی تهاران و اعضاای      یتخصصان روستایی )هارشناسان دفتر یرهازی بنیااد   

، (۵تاا   ۴و بر اسا  پانج اولویات )   داده ا  پرسشنایهبا است( هشورهای یعتبر ت علمی دانشگاههیئ

دهای باه ایان    ینظاور و ن ای باه ا  روش جما  رتباه   ناد. آنگااه،  قرار گرفتار یابی اعتباری یورد 

هاا بیشاترین و ن   دوام در ساختماناستا، یعیار استداده ا  یصالح ه در این ر. یعیارها استداده شد

پاذیری روساتا در برابار    یعیارهای ساهح آسای    ،ترتی به و پس ا  آن،را به خود اختصاص داد 

یسااحت ها     ،سال، ییازان جمعیات روساتاها و در نهایات     زله، تعداد بنا با قدیت بیش ا  سی ل

 یادشاده یورد نیا  یعیارهای های و داده، ا العات آیاری سپس. ندگرفتواحدهای یسکونی قرار 

شناسای و  المللی  لزلهو پووهشگاه بین ۱یار ایرانن اط روستایی استان تهران، ا  یرهز آدر سهح 

های فرسوده در ساهح ن ااط   بندی ینا   دارای بافتبرای پهنه ،در ادایه. دش تهیهیهندسی  لزله 

                                                                                                                                               

 .Dayyani et al., 2019)ا برای ا العات بیشتر، یراجعه شود به: دیانی و همکاران )۴

بندی ینا   دارای ترین یعیارهای شناسایی و پهنهیه  ا یعیار یعابر با عرض همتر ا  شش یتر نیز یکی ا 2

دلیل نبود ا العات آیاری آن در سهح ن اط روستایی، این یعیار حذف های فرسوده روستایی است؛ ایا بهبافت

 شد.

ا ا العات آیاری یعیارهای تح ی  در سهح ن اط روستایی استان تهران یربوط به سرشماری عمویی ندو  و ۱

های یسکونی با گرایش به ه  بودن یساحت بنا هه است؛ البته به استثنای یعیار ییزان یساحت ۴۱۹۲ل یسکن سا

استداده  ۴۱۹۵، ا  سرشماری عمویی ندو  و یسکن سال ۴۱۹۲دلیل عدم دسترسی به ا العات آن در سال به

 شده است.
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 ه یاا گزینا  ۶۵۵ ا  های دادهگیری و گردآورتشکیل یاتریس تصمی  به ،روستایی در استان تهران

درصاد   ،هنناده پرداختاه شاد. در یرحلاه بعاد     ر یاابی اصالی ا  یعیاریوجود در ییان پنج  یروستا

شاده  درصاد و ن استاندارد و یااتریس تصامی  گیاری(    ا   آیاده دسات باه ) یربوط به و ن نسبی

گیاری  بهاره  با ،. سرانجامدندشدر یکدیگر ضرب  خبرگان و یتخصصان علمی( ا  آیدهدستبه)

هاای  بافت تراه  بندین شه سهح، 2  ا العات جغرافیاییسیستو  ۴تراه  هرنلبرآورد ا  روش 

هاه در ن شاه    گوناه هماان . دشا ترسای    2شاکل   همانناد  فرسوده ینا   روستایی در استان تهران

بسیار  یاد )با رنگ قریز( و  یاد )با رنگ ناارنجی(   سهحدر  فرسودگی تراه  ،شودیالحظه یی

هاای  در شهرستان آنها بیشتر تمرهزایا  ؛شودهای استان تهران دیده ییت ریباً در تمایی شهرستان

در پیرایاون   بیشترهه  بوده و رباط هری  ،ری، تهران، فیرو هوه، دیاوند، پیشوا، ورایین، شهریار

هار  انتخاب روستاهای نمونه )حداقل دو نمونه در  برایدر نهایت،  .اندشدهشهر تهران واق  هالن

بارای   ،در واقا  . دشا اساتداده   یاروش تصاادفی  ب اه   ا هشت شهرستان ینتخا (،  ا  این  هدام

بار   هاای بسایار  یااد و  یااد    اولویت روستاهای واق  درتمایی گیری، ابتدا انجام این روش نمونه

 ایتیاا ات  ییاانگین  ،ساپس  ؛شناساایی شاد  در هشت شهرساتان ینتخا     شدهبندیروی ن شه پهنه

ا  هار  و  شاد  یحاسابه  شاده دهای نریال و نیاتریس با توجه به ا  روستاها  هدامهر  آید دستبه

وان روساتاهای نموناه   عنا بهباالترین ییانگین  باهشت شهرستان ینتخ  حداقل دو روستا ا   هدام

 دند.شانتخاب 

                                                                                                                                               

۴. Kernel Density Estimation (KDE) 

2. Geographical Information System (GIS) 
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 های تح ی ینب : یافته

برآورد های فرسوده مناطق روستایی در استان تهران بر اساس روش بندی بافتسطح -2شک  

 وستایی نمونههمراه توزیع نقاط رتراکم کرن  به

 

 سیدوام و قدیت بیش ا  ، ا  تعداد هل واحدهای یسکونی فرسوده )با یصالح ه در ادایه

 رابهاة گیاری ا   ، باا بهاره  باود  واحاد  ۵۹۹۲۶سال( در ینا   روستایی استان تهاران هاه برابار باا     

فراوانای  . در یرحلاه بعاد، تو یا     شدندها انتخاب عنوان تعداد نمونهواحد به 2۹۶هوهران تعداد 

روستا(، باا توجاه باه تعاداد واحادهای فرساوده در هار         پانزدهنمونه در روستاهای ینتخ  ) 2۹۶

نموناه دیگار    یکاین، در هر روستا  . عالوه بردشهارگیری جدول تناس  یشخص هبا بروستا و 

 ه، پاانزد یجمو  ، درتکمیل پرسشنایه نهادهای یحلی )شورای اسالیی روستا و دهیار( یعنی برای

ینظااور تکمیاال پرسشاانایه خااانوار در هاار روسااتا، در نهایاات، بااه .نظاار گرفتااه شااد پرسشاانایه در

 .دندشهای یورد نیا  گردآوری در روستا انتخاب و داده فرسودهواحدهای یسکونی 
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 توزیع جامعۀ نمونه )خانوار روستایی و نهادهای محلی( -۳جدول 

 جمع 
 روستاییان

 شورا و 
 دهیار

 تعداد 
 خانوار

 شهرستان بخ  دهستان روستا

 آتشان 2۱ ۴ 2۵
 فیرو هوه یرهزی حبلرود

 یزداران ۴۵ ۴ ۴۶
 یشهدفیرو هوه ۴۵ ۴ ۴۶

 دیاوند یرهزی ابرشیوه
 یهر ۴۵ ۴ ۴۶
 یرهزی عظیمیه آبادشرقی صالح ۱۲ ۴ ۱۴

 ری
 ههریزک ههریزک هبیراباد ۴۵ ۴ ۴۶

 ابادباقراف حسن ۴۶ ۴ ۴۹
 تهران آفتاب آفتاب

 جعدرابادباقراف ۴۵ ۴ ۴۶
 بید  واره ۴۵ ۴ ۴۶

 پیشوا آباد جلیل باال  ارند
 رخشانی قوئینک ۴۵ ۴ ۴۶
 بلند قلعه 2۲ ۴ 2۴

 ورایین جوادآباد جنوبی عرب بهنام
 حصارهوچک ۴۵ ۴ ۴۶
 رایین ۴۵ ۴ ۴۶

 شهریار یرهزی فردو 
 وسهر ۴۵ ۴ ۴۶
 هری  رباط یرهزی آباد ینجیل حصاریهتر 2۲ ۴ 2۴
 جمع 2۶۲ ۱۲ 2۷۲

 های تح ی ینب : یافته

تحلیل  EXCELو  SPSSافزارهای گیری ا  نرمشده با بهرهآوریهای جم در نهایت، داده
تشااخیص  بااراییتغیااره گیااری دویاادل تصاامی در  هداات گااام ،فرآیناادو ار یااابی شااد. در ایاان 

 .(Dayyani, 2018) رفتار ههب چرخه فرسودگی یراحل چهارگانة قرارگیری روستاها در
 هر یرحله  هنندها یا نماگرهای تبیینتعداد شاخص: تعیین اول گام

در ایان  . با توجه به حاد اساتاندارد   هادر روستا : تعیین وجود یا عدم وجود شاخصگام دوم

)ساالنایه آیااری    اساتانی  / هشاوری، یلای  هایاستانداردا   ری   هاراستا، حد استاندارد شاخص
)ا   ریا  انجاام یهالعاات     یحلی...(، بنیاد یسکن، و ا العات یوجود در یرهز آیار، در استانی 
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 ییااانگین و انحااراف یعیااار ا   ریاا  رب یح اا ، و یااا  اییاادانی(، یبااانی نظااری تح یاا ، تجاا  
 شده است. هار گرفتهها بهتعیین داینه برایدست آیده ا  یهالعات ییدانی به ۴ شداستاندارد

این آستانه در چهار یرحله  ،نمونهبرای  ؛های ایتیا ی برای هر یرحلهستانهتعیین آ گام سوم:
باشد هه در صورت اهمیات و ایتیاا  برابار     یکدارای ایتیا   ،تواند در هلفرسودگی ییچرخة 

 شود.در نظر گرفته  2۵/۲تواند برای هر یرحله یعادل یی ،برای هر چهار یرحله
 :ة  یرا   ری  رابه ؛هیرحلبرای هر  گام چهارم: یحاسبه ایتیا  هر شاخص

 
 تعداد شاخص است. و  حداهثر ایتیا  هر یرحله  ،هیرحلایتیا  هر شاخص در هر  ، هه در آن

 مو  ایتیا  هر روستا در هر یرحله:گام پنج : یحاسبه یج

 
است هر روستا در هر یرحلاه ایتیاا ی    بدیهی سنجش ایتیا  هل برای هر روستا؛گام شش : 

 ةبا جم  تمایی ایتیا ات هر یرحله بارای هار روساتا ایتیاا  هال چرخا       هرد ههرا هس  خواهد 
 فرسودگی هر روستا یحاسبه خواهد شد.

 پیروی هند. ۱جدول تواند ا  الگوی ی یا  ار یابی یی ار یابی؛گام هدت : 
 فرسودگی بافتاز چرخۀ له الگوی مقیاس ارزیابی برای هر مرح -۴جدول 

 مقیاس ارزیابی چرخۀ فرسودگی ح امر
 ≥2۵/۲ اول

 2۵۴/۲ – ۵/۲ دوم

 ۵۲۴/۲ – ۹۵/۲ سوم

 ۹۵۴/۲ -۴ چهارم

 های تح ی ینب : یافته
                                                                                                                                               

دست آوردن ییانگین و انحراف یعیار، حد تناس  )در سهح توان با بهیی ،ا پس ا  انجام یهالعات ییدانی۴
 ها و ییانگین شاخص ، هه در آن تعیین هرد« »یتوس  یا  یاد( یورد نظر را با استداده ا  رابهة 

را  اریانحراف یع یی دار عدد ، بایداریاستاندارد هردن انحراف یع د هه برایشوآور ییانحراف یعیار است. یاد
 د.هر  یت س سهبر عدد 
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 نتایج و بحث

 های توصیفی یافته

خانوارهاای روساتایی باه اجارا      انندار ا  سرپرسات   2۶۲نتایج توصیدی تح ی  هاه در ساهح   

درصاد  ن بودناد.    ۴/۴۱درصاد یارد و    ۹/۹۶گویاان،  دهد هه ا  یجمو  پاسخان یینش ،درآید

 ۹/۵۹ شاود هاه  یالحظاه یای   ،همچنین، در بررسی تو ی  جمعیت نمونه بر حس  وضعیت شغلی

دار، ویاوه با نشساته، خاناه   )باه  یوارد سایر ودرصد جز 2/۴۹درصد بیکار، و  ۴/2۱درصد شاغل، 

درصاد ا  جایعاه    ۵/2۴دهاد هاه   گویان نشان یای پاسخغل اصلی و...( بودند. بررسی وضعیت ش

 نیاز  درصاد  ۹/۹ و درصاد هاارگر،   ۱/۴۹درصد باغدار،  ۱/۹درصد دایدار،  ۹/۱نمونه هشاور ، 

درصد به این سؤال پاساخ ندادناد    ۱/۱2)راننده، آ اد، و ...( بودند و ب یه حدود  یوارد سایر وجز

آیاده،  عملهای بهاند(. همچنین، بر اسا  بررسیر، و ... بودهداجز بیکار، با نشسته، خانه ،)یعنی

شادن شارای   نادگی یناسا  در روساتا       گویان اظهار هردند هه در صاورت فاراه   تمام پاسخ

تمایال باه ادایاة     ،(...هیدیت یحیهی با نوسا ی روستا، داشتن اشتغال، درآید یکدای، و   )ارت ای

 سکونت در روستای خود را دارند. 

ندار ا  نهادهاای یحلای     پاانزده ه بر این، نتایج توصیدی پووهش حاضار هاه در ساهح    عالو

ا  یجماو    گویاای آن اسات هاه   شوراهای اسالیی روستا و دهیاران( به اجارا درآیاد،   اعضای )

درصاد  ن بودناد. همچناین، تو یا  جمعیات نموناه بار         ۱/۴۱درصد یارد و   ۹/۹۶گویان، پاسخ

درصاد   ۹/۱۶درصد ا  پاسخ گویان دهیار و  ۱/۵۱ین است هه بیانگر ا هاحس  یسؤلیت فعلی آن

ند. بررسی وضعیت شغل اصلی یدیران یحلی )به غیار ا  داشاتن   بودشورای اسالیی روستا عضو 

درصاد ا  جایعاه نموناه هشااور ،      ۱/۴۱دهاد هاه   شورا( نشاان یای   عضو یسؤلیت فعلی دهیار یا

)خیاا ی، بناایی،    یاوارد  ساایر  ورصاد جاز  د ۹/2۶درصد باغادار و هاریناد،    ۹/۶ ور یساوی به

شاورا یاا    عضاو  غیار ا   ،درصد به این سؤال پاسخ ندادناد )یعنای   ۹/۱۶ب الی،آ اد، و...( بودند و 

 شغل دیگری نداشتند(.   ،دهیار بودن
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دار ا  خبرگاان   ن نتاایج توصایدی تح یا  هاه در ساهح پاانزده       شاد،  گدتهافزون بر آنچه 

گویاان،  ا  یجماو  پاساخ   نمایاانگر آن اسات هاه   درآیاد،  ن( به اجرا )هارشناسان و یتخصصا

 ۹/۱۶ اور یسااوی   های یهالعاه، باه  درصد  ن بودند. ا  ییان نمونه بیستدرصد یرد و  هشتاد

د دارای یادرک  درص ۹/۶گویان دارای یدرک دهتری و هارشناسی ارشد، و درصد ا  پاسخ

ن( نشاان  ن و یتخصصاا اصالی خبرگاان )هارشناساا    بررسای وضاعیت شاغل   هارشناسی بودند. 

 ۱/۱۱یرهازی بنیااد( و   درصد ا  جایعاه نموناه هاریناد بنیااد یساکن )دفتار        ۹/۶۶دهد هه یی

 بودند. های یعتبردانشگاه ت علمیدرصد عضو هیئ

 

 های استنباطییافته

فرساودگی   چرخاة  گاناة چهار یراحال  در این گام، یحاسبات یربوط به جم  هل ایتیاا ات 

. باا توجاه باه نتاایج     انجاام شاد  چرخة فرسودگی هر روستا یرحلة تعیین روستا و  تدکیکبهبافت 

روساتاها   تدکیاک بهفرسودگی بافت  چرخة گانةچهاریراحل آیده ا  جم  هل ایتیا ات دستبه

روساتا شاایل یازداران، یشاهد      ۹)اهثر روستاهای یورد یهالعاه   شود ههیالحظه یی ،(۵)جدول 

آبااد بااقراُف، جعدرآبااد    وئینک رخشانی، وساهر، حسان  بلند، ق فیرو هوه، حصار هوچک، قلعه

شایل آتشاان، یهار،  واره   ) روستاها ب یةو فرسودگی  چرخة یرحلة سوم در (باقراُف، و هبیرآباد

  اند.چرخة فرسودگی بافت واق  شدهیرحلة دوم در  (آباد شرقیر، و صالحبید، رایین، حصار یهت
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روستا و  تفکیکبهفرسودگی بافت  چرخۀ انۀگچهارمراح  جمع ک  امتیازات  -۲جدول 

 چرخۀ فرسودگی هر روستامرحلۀ تعیین 

 روستا
 جمع ک  

 مراح  امتیازات

 بافت چرخۀ فرسودگی مرحلۀ شناسایی 

 در هر روستا

 سوم ۵۹2۹/۲ یزداران

 دوم ۱۴۹2/۲ آتشان

 دوم ۱2۹2/۲ یهر

 سوم ۵۲2۴/۲ یشهد فیرو هوه

 سوم ۶۴۱۶/۲ حصار هوچک

 سوم ۵۴۲۵/۲ لندقلعه ب

 سوم ۶۱۲۵/۲ قوئینک رخشانی

 دوم ۱۴۹۱/۲  واره بید

 سوم ۵۲۹۱/۲ وسهر

 دوم ۱۶۲۵/۲ رایین

 دوم ۱2۹۱/۲ حصار یهتر

 سوم ۵2۶/۲ آباد باقرافحسن

 سوم ۵2۱۱/۲ جعدرآباد باقراف

 دوم ۱۵۹۱/۲ صالح آباد شرقی

 سوم ۶۴۹/۲ هبیرآباد

 های تح ی ینب : یافته

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 فرآیناد هاا در  تارین بخاش  چرخاة فرساودگی بافات یکای ا  یها       یراحال چهارگاناة   شناسایی

بر اسا  یستندات و دیادگاه هارشناساان،   ابتدا پووهش حاضر ، در این راستانوسا ی روستایی است. 

 دههار  را شناساایی هاای روساتایی   چرخاة فرساودگی بافات    یراحل هنند های تبیینترین شاخصیه 

هاای تح ی اات   با یافتاه  حاضر تح ی  یهاترین شاخصآیده ا  یه دستاست. در این  یینه، نتایج به

، Shamaei and Pourahmad, 2005)) پوراحماد  و ویاوه شاماعی  یح  اان داخلای باه    رباو تجا 
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احماد و  پور، Zebardast et al., 2013))و همکااران   ،  بردسات Andalib, 2007)) عنادلی  

 یزنباارگآیح  ااان خااارجی چااون  همچنااین، و  Pourahmad and Zarei, 2015))  ارعاای

((Eisenberg, 2016چانااادرانایا، ر ((Ramachandran, 2014و همکااااران  مارساااون، آست

(Ástmarsson et al., 2013 سان  -و بااگچی  ، ویاور ((Weaver and Bagchi-Sen, 2013 ،

 و Hayes Luce, 2000))  لااو هااایس، Robinson and Cole, 2007)) رابینسااون و هااول

 . اور یسات ی  و غیریسات ی  یشاابه اسات     باه  Acioly and Claudio, 1999)) و هلودیو آسیولی

چرخاة  یرحلاة ساوم ا    در اهثار روساتاهای یاورد یهالعاه      هاه  دهدنشان یی حاضر تح ی نتایج 

شادت جایگااه   همچنین، وضعیت ییزان  .اندقرار گرفته دوم یرحلةو بخشی دیگر در  فرسودگی

 شرح  یر است:به تدکیکبهقرارگیری روستاها در این چرخة فرسودگی 

    روساتا در   نُاه ة ساوم: ا  ییاان   یرحلا واقا  در  ییزان شدت جایگاه قرارگیاری روساتاهای

فیرو هوه، قلعاه بلناد، وساهر،     هدیشیزداران، ی شش روستا ،)یعنی یرحله سوم، اهثراً

ساه   ،جعدرآباد باقراُف( در اوایل چرخة فرساودگی و ب یاه )یعنای   و آباد باقراُف، حسن

حصارهوچک، قوئینک رخشانی، و هبیرآبااد( در اواسا  چرخاة فرساودگی      یروستا

 . قرار دارند

  هه در  روستا ششة دوم: ا  ییان یرحلواق  در ییزان شدت جایگاه قرارگیری روستاهای

حصااار یهتاار( در اوایاال چرخااة  ،، تنهااا یااک روسااتا )یعناایقاارار داشااتند یرحلااه دوم

آبااد  ، و صاالح آتشاان، یهار،  واره بیاد، رایاین     یپانج روساتا   ،فرسودگی و ب یه )یعنی

 .قرار دارندشرقی( در اواخر چرخة فرسودگی 

هاران در چرخاة   هاه روساتاهای اساتان ت   د هار استنباط توان شد، یی گدتهآنچه  با عنایت به

اسات  ی بادین یعنا   یسئلهاین  قرار دارند.« یی بافتآنایناس  شدن یحی   ندگی و هاهش هار»

اتدااق   (چرخة فرساودگی  ة اولیرحل) عوایل بسترسا  فرسودگی ،روستاهای استان تهراندر هه 

یحای    ،دوم( و پاس ا  آن  ةیرحلا هاای فرساودگی در آن ظهاور هارده )    نشاانه  ،سساپ  افتاده و

  چرخة فرسودگی(. یرحله ا  است )سویین یی بافت هاهش یافتهآنایناس  و هار  ندگی
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گیری روستاها در یرحلاه  ر هاهش آثار فرسودگی و قرارینظوبه هه رسدنظر ییهببنابراین، 

ضاروری اسات    شاد، با تخلیه همگانی یواجاه خواهناد    روستا هه چرخة فرسودگی بافت چهارم

در ابعااد یختلاف اقتصاادی،    و نوساا ی یناا   روساتایی    دهی انسای راستایهای ال م در  یینه

باا یشاارهت و همکااری یاردم یحلای و       ،و یتوا ن ور همزیان و یحیهی به، هالبدی اجتماعی

 ریزان توسعه روستایی قرار گیرد.در دستور هار برنایهرب  یی  هاها و نهادسا یان
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