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 پذيري روستاهاي پيرامون شهري سنجش و ارزيابي زيست

 (مطالعه موردي: شهرستان ورامين) 

 

*١محمدامين خراساني
 ريزي روستايي دانشگاه تهران استاديار دانشكده جغرافيا و عضو قطب علمي برنامه -

 روستايي دانشگاه تهرانريزي  استاد دانشكده جغرافيا و عضو قطب علمي برنامه -محمدرضا رضواني

 تهران ريزي روستايي دانشگاه استاد دانشكده جغرافيا و عضو قطب علمي برنامه -سيدحسن مطيعي لنگرود&

 دانشيار دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس – مجتبي رفيعيان
  

 
 6/10/1391پذيرش نهايي:              1/11/1390دريافت مقاله : 

 
 

 چكيده

گيري و رشـد و تـداوم    هاي شكل هايي هستند كه در عين حال عرصه روستاهاي پيرامون شهري در واقع سكونتگاه

نهنـد.   آيند كه بر كيفيت زيست و نحـوه تـأمين نيازهـاي سـاكنان تـأثير مـي       ها و تهديدهايي به شمار مي فرصت

شناختي شهر و جذب جمعيت مهاجر  مدسترسي به امكانات و خدمات موجود در شهرها از يك سو، و تهديدهاي بو

پذيري در اين روسـتاها بـه    ارزيابي زيست لذاآورد.  اي را در اين روستاها به وجود مي از سوي ديگر، شرايط پيچيده

پـذير بـه    ريزي سكونتگاهي اهميت خاصي بيابد. سـكونتگاه زيسـت   هاي برنامه عنوان يكي از مفاهيم نو در پژوهش

است. منطقه مـورد مطالعـه تحقيـق، روسـتاهاي پيرامـون       شده  ي كار و زندگي تعريفاختصار، محلي مناسب برا

شهري در سطح شهرستان ورامين است، و در مجاورت چهار نقطـه شـهري واقـع در آن قـرار دارد. روش تحقيـق      

پذيري روستاها در  اند كه زيست هاي ميداني انجام گرفته است. نتايج حاكي از آن تحليلي است و با استفاده از يافته

برند. ديگر اينكـه ابعـاد اقتصـادي و     ط مطلوبي ندارد و بيشتر روستاها در وضعيت نامطلوبي به سر ميمجموع شراي

 .قرار دارد محيطي در وضعيت نامطلوب پذيري روستاها در سطح متوسط است و بعد زيست اجتماعي زيست

 ن.پذيري، روستاهاي پيرامون شهري، شهرستان ورامي سنجش، ارزيابي، زيست :هاكليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، از رساله دکتر; محمدامين خراساني با عنوان "تبيين زيست پذير; روستاها; پيرامون شهر; بـا رويکـرد کيفيـت زنـدگي     برگرفته. اين مقاله ١

 است که با راهنمايي دکتر محمدرضا رضواني در دانشکده جغرافيا دانشگاه تهران به انجام رسيده است. مطالعه مورد; شهرستان ورامين"

*
                                  Khorasani_ma@ut.ac.ir مسئول: سنده نوي  



 پذير5 روستاها5 پيرامون شهر5 سنجش و ارزيابي زيست و همكاران محمدامين خراساني

86 

 مقدمه 

 پــذيري مفهــومي كلــي اســت كــه بــا برخــي از مفــاهيم و اصــطالحات ديگــر همچــون   زيســت

ــت        ــرتبط اسـ ــالم مـ ــات سـ ــان، و اجتماعـ ــت مكـ ــدگي و كيفيـ ــت زنـ ــداري، كيفيـ  پايـ

)Norris & Pittman, 2000 ; Blassingame, 1998 .(پذيري در جوامـع گونـاگون    تعريف زيست

ريـزي اجتمـاعي بـراي ايجـاد معيارهـاي       از اهداف برنامه توان متفاوت است، ولي با اين حال مي

پـذيري غالبـًا بـراي تعريـف ابعـاد مختلـف اجتمـاع و         پذيري بهـره گرفـت. زيسـت    بومي زيست

پـذيري بـر تجربـه     شـود. زيسـت   دهند، به كار گرفته مي هاي مشتركي كه آن را شكل مي تجربه

 گيـرد  مكـاني مشخصـي در نظـر مـي     كند و آن را در ظـرف زمـاني و   انسان از مكان تمركز مي

)http://www.camsys.com/kb_experts_livability.htm.(  

اي كه در آن تعريف  تواند با توجه به بستر و زمينه پذيري در قالب مفهوم، مي عالوه، زيست به

حدود باشد. با اين حال، كيفيت زندگي در هر مكان در كانون توجـه  شود، بسيار گسترده يا م مي

شدني بسـيار متنـوعي اسـت كـه اجـراي آن       گيري اين مفهوم قرار دارد و شامل نماگرهاي اندازه

. بـه  )Perogordo Madrid, 2007, 40(، امنيت و پايـداري  ونقل حملاند از: تراكم،  معموالً عبارت

تنيدگي ابعاد اقتصـادي و اجتمـاعي و محيطـي     ست كه از درهمپذيري مفهومي ا هر حال زيست

گرايانـه شـدن آن،    بعدي شدن و تقليل بايست براي پيشگيري كردن از تك شود و مي تشكيل مي

پذيري را هم در آن در نظر  اي از روابط بين معيارهاي مربوط به قلمروهاي گوناگون زيست شبكه

بدون توجه به دانش و فرهنگ محلي ناشدني اسـت،  ها  پذيري مكان گرفت. البته سنجش زيست

پذيري بيشترين ارتباط را با مكان  شود كه تحقيق در زيست زيرا مشاوره با مردم محلي باعث مي

 از نظر شرايط زماني و مكاني داشته باشد.

در سـوئد   ٢پذيري در منطقه روستايي آسپينگه ) چارچوبي را براي زيست2003( ١ورگونست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-.Vergunst 

2- Aspinge 
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پذيري حاصل تعامل بين اين پنج عامل است: ساكنان محلي،  در اين چارچوب، زيستارائه كرد. 

زندگي اجتماعي، سطح خدمات، اقتصاد محلي و مكان فيزيكي. در مورد ساكنان محلي، تعداد و 

شناختي (سن و جنس) و نيز شيوه زنـدگي اهميـت بيشـتري دارنـد. منظـور از       ساختار جمعيت

هـا و   هـاي سـالمندان و فروشـگاه    ه ارتباطات و نيز مدارس يا خانهسطح خدمات در واقع اشاره ب

نظاير اينهاست. اقتصاد محلي حاكي از توان محل براي ايجـاد اشـتغال و درآمـد اسـت و مكـان      

 هاي ناحيه.   انداز و ساختمان كننده چشم فيزيكي تشريح

بخـش تقسـيم    5تـوان بـه    ها را مي ) مدل ارزيابي سيستم شاخص2009( ١به گفته ژانگمائو

هـاي   ها همانا مواد هستند. مواد در زمره شـاخص  كرد. بر مبناي كار وي نخستين بخش شاخص

توانند شرايط مناسـب   آيند؛ و مي گيري استانداردهاي زندگي مردم به شمار مي اصلي براي اندازه

هايي جذاب براي كار و زندگي بـدل   ان آوردند و آنها را به محيطزندگي را براي روستاها به ارمغ

آوري و  هاي مناسب ايـن بخـش، جمـع    انداز سرانه به عنوان شاخص سازند. بنابراين درآمد و پس

گيري امكانـاتي   هاي آموزشي هستند. بخش سوم، اندازه در نظر گرفته شدند. بخش دوم، شاخص

نـد. بخـش چهـارم، شـاخص     گذار واحي روستايي تأثير مياست كه بر استانداردهاي زندگي در ن

خدمات پزشكي و بهداشتي در نواحي روستايي است كـه نشـان از سـهولت اقـدامات پزشـكي و      

آوري اطالعات فقـط   سطح خدمات بهداشتي در نواحي روستايي دارد. به دليل دشوار بودن جمع

روستايي به عنـوان تنهـا شـاخص    شاخص تعداد پرسنل پزشكي به ازاي هزار نفر ساكنان نواحي 

گيري وضعيت امنيت اجتمـاعي   ها همانا اندازه اين بخش در نظر گرفته شد. بخش پنجم شاخص

آيد  اي مهم در هر ناحيه روستايي به شمار مي در نواحي روستايي است. امنيت اجتماعي در نكته

 .  و در واقع مكملي براي توسعه اقتصادي، فرهنگ، آموزش و مانند آنهاست

شـهري تهـران، بـا     هاي واقع در منطقه كـالن  شهرستان ورامين نيز همچون ديگر شهرستان

هاي پيراشهرنشيني مواجه است، و البته با تأثيرات آن نيز، ماننـد افـت شـتابان محيطـي،      پديده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-.Zhamngmao 
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دگرگوني بدون برنامه كاربري اراضي، كمبودهاي شديد خدماتي و نيازهاي پاسـخ داده نشـده؛ و   

هـاي   د شهر و روستا در روستاهاي پيرامون شهري، كـه بيشـتر محـل سـكونت گـروه     خوربرنيز 

تر يا آناني است كـه بيشـترين آسـيب را از تبعـات مجـاورت شـهرها و روسـتاها         درآمدي پايين

شـهري تهـران داراي    بينند. روستاهاي ايـن منطقـه بـه دليـل واقـع شـدن در حـوزه كـالن         مي

ها و روستاهاي خوابگاهي، نامشـخص بـودن مـرز     شهرك هايي چون مهاجرپذيري، توسعه ويژگي

ها و  ها و خطرهاي ناشي از همجواري شهر و روستا، آميختگي اجتماعي و قوميتي هستند. آسيب

كالبدي مربوط به  هاي شرايط نامناسب بر سالمتي مردم ساكن در اين روستاها در زمرة مخاطره

محيطي الزم و كافي، و محروميـت از انـواع    سكونت در مسكن نامناسب و ناامن، فقدان بهداشت

گيـري نـابرابري    خدمات رفاهي و تسهيالت زيربنايي است. برآيند تمامي ايـن مشـكالت، شـكل   

پــذيري در ايــن  اجتمــاعي، كيفيــت نــازل زنــدگي و در نهايــت افــت ســطح زيســت -اقتصـادي 

شـهري در    پذيري روستاهاي پيرامون روستاهاست. هدف از تحقيق حاضر، سنجش سطح زيست

 شهري تهران است.   ي واقع درحوزه كالنها سطح شهرستان ورامين به عنوان يكي از شهرستان

 

 مباني نظري

 شهري  روستاهاي پيرامون

دانـان امريكـايي در    شهري را نخستين بار در كشورهاي انگلوساكسـون، جغرافـي    مفهوم پيرامون

اي بـه   زمان مفهوم مذكور به معناي عرصهميالدي به كار بردند. در آن  1950و  1940هاي  دهه

هاي روسـتايي زمـين    نمود و كاربري رفت كه در آن رشد و گسترش حومه شهري رخ مي كار مي

گذار بين شـهر و روسـتا     شهر عرصه در حال  به صورت بينابيني و مختلط بود. به عالوه، پيرامون

اختي و عملكـردي عمـدتاً بـر مسـائل     شن البته در اين ميان، در رويكرد ريخت داد. را تشكيل مي

شـد. در ايـن مطالعـات اساسـًا بـر تحليـل عوارضـي چـون تـراكم يـا            كيـد مـي  أشهر ت  پيرامون

 هـاي شـهر تأكيـد    اراضي در قالب الگوهاي برآمده از تأثيرگـذاري   شناسي و تحول كاربري ريخت
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روستايي نيز قرار گرفـت، امـا   دانان انساني و  جغرافي گونه رويكردها مورد انتقاد شد. البته اين مي

شــهري بــاقي مانــد. اســتدالل منتقــدان آن بــود كــه   هــا عمــدتاً حــول مســائل پيرامــون بحــث

هـاي   اندازهاي در حال گذار شهر و روستا الزامـاً منـتج از رونـدهاي تأثيرپـذيري از كـانون      چشم

شـهري   -شـهري يـا روسـتايي    -شهري نيست. بر همين مبنا بود كه اصطالحاتي همچون روستا

   ).77، 1382وضع گرديد (سعيدي، 

اي درباره اين گونـه مفـاهيم مطـرح     ادراكي پردامنه -ميالدي، مباحث نظري 1970در دهه 

شـهر و حومـه تفـاوت      اي پديد آمدند. برخي كوشيدند تا بـين پيرامـون   شدند و اصطالحات تازه

  مطـرح كردنـد: همچـون شـبه    قائل شوند. برخي ديگر فراتر رفتند و اصطالحاتي از اين دست را 

اي كوشـيدند   شـهري. عـده   بـرون   شهري يا پيرامون درون  اقمار، پيرامون شهري، شبه حومه، اقمار

شهري تفاوت قائل شـوند و حتـي برخـي بـراي تبيـين       -روستايي  شهر و پيرامون  ميان پيرامون

نـواحي روسـتايي   تفاوت در قلمروهاي پيراموني شهرها، مفـاهيم نـواحي روسـتايي غيرزراعـي و     

) كوشـيد تـا مفهـوم    1968( 1مـيالدي، پرايـور   1960زراعي را پيشنهاد كردند. در اواخـر دهـه   

را بـر   "شـهري   تعامل پيرامـون  "ي حاصل از ها پيچيده و متنوع به كار رفته در تبيين دگرگوني

ن اساس تحليل مراحل مختلف نحوه تلفيق كاربري زمين طبقه بنـدي كنـد و آن را بـراي تبيـي    

پيراموني روستا شهري به كار گيرد. اين تفـاوت    شهري و پيرامون  تمايز نواحي روستايي پيرامون

شـهري در قيـاس بـا ميـانگين نـواحي شـهري و         بر اين اساس بود كه نواحي روستايي پيرامـون 

هـاي بـاالتر رشـد     روستايي، داراي تراكم بيشتر سكونتي و تجـاري و صـنعتي، و همچنـين نـرخ    

روندهاي شتابان تبديل اراضي و الگوهاي سـيال ارتباطـات جمعـي و مواصـالت بـين      جمعيت و 

بـه واسـطه    "پيرامـوني روستاشـهري    پيرامون"اند. در مقابل  محل سكونت و محل فعاليت شغلي

تراكم كمتر جمعيتي، نسبت بيشتر اراضي زراعي و همچنـين رونـدهاي كمتـر پويـاي تبـديل و      

 ،1382گـردد (سـعيدي،    روزانه به نواحي شـهري مشـخص مـي    تغيير كاربري اراضي و آمدوشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-.Pryor 
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هـاي شـهري و    انـد. و در آنهـا فعاليـت    روستاها منطقه انتقالي يـا منطقـه تعامـل    ). اين80-79 

اي بـه   انـدازها بـا تغييـر و تحـوالت گسـترده      گيرند و اشكال چشم روستايي در كنار هم قرار مي

ين تغييرات در پوشـش زمـين منجـر بـه تغييـرات      شوند. ا هاي انساني مواجه مي واسطه فعاليت

اقتصـادي   -هـاي هيـدرولوژيك، اكولوژيـك، ژئومورفولوژيـك و اجتمـاعي      اي در سيستم گسترده

 .)(Mc Gregor et al., 2005, 18-19انجامند  مي

اما اين روستاها از جنبه تحوالت جمعيتي پذيراي دو جريان از سوي مهـاجران هسـتند كـه    

كننـد: گـروه نخسـت، تهيدسـتان      ي را در ثروت و موقعيت اجتماعي ايجاد ميا تغييرات گسترده

تر هستند، و گروه  قيمت تر و يا مسكن ارزان وجوي شيوه زندگي روستايي اند كه در جست شهري

رغـم    شان هستند. به ي بهتر براي فرزندانها دوم اقشار فقير روستايي كه در پي كار و نيز فرصت

درآمد را  هاي كم ناهمگون تركيب اجتماعي آنها، غالباً اين روستاها مسكن گروهتغييرات سريع و 

هـاي غيررسـمي    هاي شـاغل در مشـاغل شـهري گرفتـه كـه در مسـكن       گيرند؛ از گروه در برمي

اي كه از فراينـدهاي پويـاي    مالك و پيراموني كنند تا كشاورزان خرده شهرها زندگي مي  پيرامون

انـد، سـاكنان تهيدسـت ايـن نـواحي،       بازار زمين تحت تأثير قرار گرفته كاربري زمين و تغييرات

متوجـه   ي نـواحي روسـتايي و شـهري مجـاور    ها توجهي پذيري هستند كه تبعات بي افراد آسيب

 . )(Ibid, 18-19 آنهاست 

شناسي  به ارائه گونه 2002و  2001هاي  سال شده و همكاران در سه مقاله منتشر 1ياكويينتا

)، كـه  5هاي نهادي موجود پرداختند (جدول  ها و نواحي پيرامون شهري بر اساس زمينهاز روستا

نيـز فراينـد تبـديل روسـتاها      2نشان داده شده است. شـكل   7گيري آنها در شكل  فرايند شكل

هاي سـياه)   هاي سفيد) و مهاجرت افراد به نواحي پيرامون شهري و حركت بين آنها (فلش (فلش

 دهد. نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Iaquinta 
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 هاي روستاهاي پيرامون شهري با توجه به زمينه نهادي . تشريح انواع گونه1ل جدو

 تأثيرات وضع مهاجرت موقعيت جغرافيايي شرح

 روستاي

پيرامون 

 شهري

فاصله از شهر، چه 

از نظر جغرافيايي و 

از لحاظ زمان  چه

 سفر

جايي  اقامت موقت، جابه

 و مهاجرت

 ي ارسالي مهاجرانها جريان پول •

هــاي  هــاي شــهري و شــيوه انتشــار ايــده •

 رفتاري مهاجران

 انتشار منابع غيردرآمدي مهاجران •

هـاي   گيـري  مشاركت مهاجران در تصـميم  •

 هاي اجتماعي. جامعه و سطح پايين تنش

 انتشار

پيرامون 

 شهري

 پيرامون شهري
حاصل مهاجرت از نقاط 

 مختلف

عـــدم تجـــانس قـــومي زيـــاد بـــه علـــت 

مهاجران، سطح تنش  هاي متفاوت خاستگاه

در اين روستاها پايين است. نقـش توليـدي   

 كم است. ها اين سكونتگاه

 زنجيره

پيرامون 

 شهري

 پيرامون شهري

حاصل مهاجرت 

اي از نقاط  زنجيره

 شهري و روستايي

سطح زياد تجانس، همراه با ادغام مؤسسات 

سسات سنتي و معمول. تمايـل  ؤشهري با م

پذيراي تغييرات  طلبي دارند و زياد به فرصت

 ها نيـز هستند و ميزان تنش و ناآرامي در آن

تا حدودي نقـش   ها كم است. اين سكونتگاه

 .دارندتوليدي 

 مجاور

پيرامون 

 شهري

نزديك به شهر؛ 

 پيرامون شهري

حاصل شهرنشيني، 

افزايش طبيعي و تا 

حدودي مهاجرت از 

 نقاط روستايي و شهري

 دهعمـ  طلبي، گرايش به فرصت اندكتمايل 

 .دارد وجـود   قديمي -واردان به دوگانگي تازه

زياد است.  هاي قوميتي در آنها بنابراين تنش

تا حـدودي نقـش توليـدي     ها اين سكونتگاه

 .دارند

 در شده جذب

نواحي 

پيرامون 

 شهري

درون شهر، 

 در شهر شده جذب

حاصل توالي/ جايگزيني 

و نيز مهاجرپذيري از 

 نقاط شهري و روستايي

كه منجـر   اي نواحي مجاور يا زنجيرهحاصل 

ــي  ــا م ــبي نهاده ــظ نس ــه حف ــن  ب شــود، اي

نـاچيزي  ها نقش توليـدي بسـيار    سكونتگاه

 دارند. 

 

Source: Iaquinta et al., 2000 & Iaquinta and Drescher, 2001 & Iaquinta and Drescher, 2005. 
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 يپذير زيست

پـذيري دو رو دارد. يـك روي آن    سـكه زيسـت  ، ٢پذير در كتاب شهرهاي زيست ١به گفته اوانس

. معيشت به معناي موقعيت شغلي است كه بـه  ٤شناختي است و روي دوم پايداري بوم ٣معيشت

ها و دسترسي بـه   اندازه كافي به مسكن مناسب و آبرومند نزديك باشد و درآمد متناسب با كرايه

يـدار باشـد، زيـرا در صـورتي كـه      سازد، است. معيشت بايـد پا  خدماتي كه سكونتگاه را سالم مي

اي تأمين شوند كه به تخريب محيط بينجامند، در واقع مشـكل   گونه منابع توليد كار و مسكن به

 .)(Cedar Hill Municipality , 2008, 1-5معيشت حل نشده است 

 

 
 پذيري  . اصول زيست2شكل 

www.livabilityproject.org 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-. Evans 

2 - Livable Cities 

3-.Living  

4-.Ecological Sustainability  
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زيسـت. اقتصـاد،    شود: اقتصـاد، اجتمـاع و محـيط    تقسيم ميپذيري به سه بعد مرتبط  زيست

كننده مشاغل و درآمد است و براي سالمتي مردم نقش حيـاتي دارد (از جملـه بـراي بـه      تأمين

دست آوردن خوراك و پوشاك و مسكن)، و نيز براي تأمين نيازهاي سطوح باالتر مانند آمـوزش  

زيسـت بـه    اقتصاد از منابع موجـود در محـيط   و بهداشت و تفريحات. در عين حال بايد استفاده

هاي حال و آينده شكل گيرد. بهزيسـتي   نحوي باشد كه اطمينان از وجود منابع كافي براي نسل

محيطـي بـه    اجتماعي وابسته به عدالت است: توزيع اجتماعي و فضايي منابع اقتصادي و زيسـت 

شهروندان توجه شـود. آزادي فـردي    هاي حكومتي كه در آنها به همه نحو عادالنه، و نيز سيستم

زيست، زيرسـاختي   اند. محيط دهنده بهزيستي اجتماعي هاي برابر از اجزاي مهم تشكيل و فرصت

است كه منابع طبيعي، ظرفيت دفع زباله، و ارتبـاط بـين انسـان و محـيط طبيعـي اسـت. اگـر        

ممكـن اسـت بـه سـرعت     هاي انسـاني   كاركرد هر يك از اينها با اختالل مواجه گردد، سكونتگاه

انـد از: كـاهش جمعيـت، فقـر، تضـاد اجتمـاعي و        دچار اضمحالل شوند، كه از تبعات آن عبارت

وري  محيطـي. در ايـن سـه گانـه طاليـي اهـدافي ماننـد بهـره         افزايش معضالت بهداشتي زيست

 شود. اقتصادي و عدالت اجتماعي و حفاظت محيطي دنبال مي

از افزايش آگاهي به الگوهاي ناپايـدار زنـدگي و مصـرف    پذيري ناشي  اهميت فزاينده زيست

ناسالم و ناپايدار است كه در درازمدت موجـب كـاهش تـوان منـابع محيطـي بـراي حمايـت از        

دهـد كـه شـيوع فزاينـده مشـكالت       مـي شوند. تحقيقات جديد پزشكي نشان  ميجمعيت زمين 

موضوع كه شهرها نقاط مهم ايجـاد  زمان شده است با پذيرش اين  بهداشتي ناشي از آلودگي، هم

سازي گسترده و تكيه بر اتومبيل نشـات   آلودگي در آب و خاك و هوا هستند كه خود از صنعتي

ريزانـي   پذيري هم مورد توجه ساكنان است و هـم برنامـه   وراي داليل اقتصادي، زيست گيرد. مي

كننـد.   تـالش مـي  بخـش، كـار و    كه بـراي ايجـاد فضـاهاي زنـدگي پايـدار و كـاربردي و لـذت       

كننـد و نـرخ    پذيرتر، احساس بيشتري از اجتمـاع و مالكيـت را ايجـاد مـي     هاي زيست سكونتگاه

پـذيري را   اي از ساكنان بهبود زيست تر است. در حالي كه ممكن است عده مهاجرت از آنها پايين

سـاكنان هـر    براي بهبود ارزش امالك و مستغالت در نظر بگيرند، اما اكثريتاي  به عنوان وسيله

پذيري را به عنـوان عـاملي بـراي بهبـود شـرايط مكـان بـراي زنـدگي، خريـد،           سكونتگاه زيست
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 ,Evans, 2002( بيننـد  مـي هـا   استراحت، رشد كودكان و ايجاد اجتماعاتي از دوستان و خانواده

پـذيري اجتماعـات شـهري و     ها و نهادهاي مختلفي به دنبال كردن هـدف زيسـت   گروه ).13-15

 پردازند. يي ميروستا

در ايـاالت متحـد امريكـا، ايـن اهـداف را در بـراي بهبـود         ١پـذير  پروژه ايجاد جوامع زيسـت 

پذيري اجتماعات محلي در اين كشـور در نظـر گرفتـه اسـت: احيـاي اجتماعـات محلـي         زيست

 بيشتر، ونقل حملتأمين امكانات  زيست و سالمت عمومي و كيفيت زندگي، بهبود محيط موجود،

افزايش امنيـت   هاي اقتصادي، توسعه فرصت اي، مداري و تبديل آنها به مراكز محله كيفيت بهبود

ايمني در برابر مخاطرات  حفاظت از اراضي زراعي و فضاهاي باز، و اجتماعي و پيشگيري از جرم،

 .(Clinton-Gore Administration, 2000, 25)محيطي 

تنوعي از موضوعات مختلف است كـه بـا   پذيري شامل مجموعه م به طور كلي تعاريف زيست

دهند. كيفيت زنـدگي   مي هاي آن را شكل اصول راهنماي دسترسي و برابري و مشاركت، شالوده

ونقـل، ارتباطـات، آب و    هـا (حمـل   شهروندان، بستگي دارد به ميزان دسترسي آنها به زيرساخت

هـا بـه    پـارك بهداشت)، غـذا، هـواي پـاك، مسـكن مناسـب، شـغل مطلـوب، و فضـاي سـبز و          

ين حال به ميزان دسترسي ساكنان آن به مشـاركت در فراينـد   عپذيري هر سكونتگاه در  زيست

 شان بستگي دارد.   گيري براي تأمين نيازهاي تصميم

ريزي به سمت  هاي برنامه بيشتر با توجه به اهميت تحول در اولويت شده تاكنون تعاريف ارائه

انـد. در   جوي تسهيالت و كيفيت زنـدگي بـوده  و در جست نيازهاي روزافزون جامعه فراصنعتي و

پذيري به دليل اهميت تهديدهاي موجود در حوزه وضعيت كيفيت زنـدگي   مقابل، مفهوم زيست

رشد يافته است. عواملي مانند رشد سريع، فقدان اراضي زراعي و فضاهاي باز، كمبود مسكن، رشد 

اني و زندگي اجتماعي، تهديدات جـدي بـراي   نابرابري اجتماعي، ضعف فزاينده هويت محلي، مك

 ).Florida, 2002; Kotkin, 2000; Inglehart, 1990(آيند  پذيري و اجتماع به شمار مي زيست

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Making Livable Communities Project 
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 پذير به عنوان ارگانيسم يا اندام زنده سكونتگاه زيست

تشبيه سكونتگاه به ارگانيسم زنـده در دو دهـه گذشـته در نوشـتارهاي تخصصـي و تحقيقـات       

شـود. ارائـه تعريـف از سـكونتگاه      پـذير، فـراوان مشـاهده مـي     المللي دربارة سكونتگاه زيست بين

هاي علمي و متخصصـان دانشـگاهي اسـت.     پذير مستلزم مشاركت طيف متنوعي از رشته زيست

تواند به عنوان چارچوب مفهومي قوي مورد استفاده و توجه  تشبيه سكونتگاه به موجود زنده مي

پـذيري را فـراهم    اين تشبيه امكـان و تـوان سـنجش اجـزاي حيـاتي مفهـوم زيسـت       قرار گيرد. 

سازد و در عين حال توجه را بر وابستگي متقابل اين اجـزا و اهميـت محـيط مناسـب بـراي       مي

با توجه به مباحث .  (Timmer & Seymoar, 2005, 3-4)كند بالندگي اين وضعيت، معطوف مي

 دهد. مدل مفهومي تحقيق را تشكيل مي 2 شكلدر مباني نظري تحقيق،  شده مطرح
 

 پذير . اجزاي ارگانيسم سكونتگاه زيست4جدول 

تشبيه سكونتگاه 
 پذير زيست

 توضيح اجزا

 مغز و سيستم عصبي 
مروايي و مشاركت، كح

نظارت، بررسي، 
 يادگيري

پذير، مشاركت فعال مردم را از طريق به  هر سكونتگاه زيست
ريـزي و اجـرا و نيـز     نظارت و برنامهكارگيري شهروندان در 

محـور بـراي    هاي مكـان  حل اي و راه هاي منطقه ارزيابي طرح
نظـارت بـر ظرفيـت     كنـد.  رو، جلـب مـي   هاي پـيش  چالش

پذير برابر با سيسـتم عصـبي در ارگانيسـم     سكونتگاه زيست
پذير، قابليت پيشروي به سـمت   زنده است. سكونتگاه زيست

دهد، همراه با ترغيـب   ا شكل مير شده اهداف در نظر گرفته
هاي تازه و يادگيري از آنها به منظور انطبـاق   مواجهه با ايده

هـاي   راهبردها با شرايط پويا و در حال تحول، و نيز اولويـت 
 ها.  ها و چالش يي سريع به فرصتگو پاسخمتغير، و 

 قلب 
هاي كلي و  ارزش

 احساس مكان و هويت

پذير دربردارندة قلمرو عمومي فعـال بـراي    سكونتگاه زيست
هـاي   ايجاد و تقويت هويت محلـي، تعامـل در زمينـه ارزش   

هـا و مراسـم    عمومي، يادآوري تاريخ، براي برپايي جشـنواره 
 مختلف، و اجتماعي ساختن كودكان و جوانان است. 

 اعضاي بدن 
اجتماعات محلي كامل، 

فضاهاي سبز، 
 يهاي صنعت خوشه

پذير مشـتمل اسـت بـر اجتماعـات محلـي       سكونتگاه زيست
كامل با كاربري تركيبي و مسكن مناسب نزديك بـه محـل   

ــا  خريــد و كــار و مراكــز فرهنگــي. خوشــه هــاي صــنعتي ب
هــاي  هــاي مشــترك و فضــاهاي ســبز و زمــين  زيرســاخت

 ها. كشاورزي و پارك
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تشبيه سكونتگاه 
 پذير زيست

 توضيح اجزا

 سيستم گردش خون 

هاي منابع طبيعي،  جريان
مسيرهاي سرسبز، 

هاي انرژي،  شبكه
 ونقل حملارتباطات، 

پذير داراي پويايي و تعامل و ارتباط دروني اسـت،   سكونتگاه زيست
با جريان منابعي شامل آب، مواد، زائـدات و فاضـالب كـه موجـب     

شـوند، و نيـز دسترسـي بـه منـابع       هاي درون آن مي بقاي فعاليت
رهاي سرسبزي كه براي حفظ تنوع زيستي و ايجـاد  انرژي، از مسي

هـاي   شـوند، بـا دسترسـي بـه سيسـتم      فضاهاي فراغتي ايجاد مي
ي ونقلـ  حملهاي اطالعات و ارتباطات، و شبكه  اطالعاتي و فناوري

جايي  عمومي و جابه ونقل حملكه اولويت در آن با مسيرهاي پياده 
 در حد كفايت كاالهاست. 

Timmer and Seymoar, 2005, 4-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومي تحقيق2شكل 

  مباني نظري تحقيقمنبع: 

 منابع:

 زمين

 آب

 غذا

 انرژي

 ها ساختمان

 منابع انساني 

 و ساير منابع

نزديكي 
 به شهر 

تراكم 
 روستايي

دسترسي مناسب به خـدمات   -
 موجود در شهر

ــه   - ــب بــ ــي مناســ دسترســ
 هاي شغلي فرصت

تخليه منابع اكولوژيك روسـتا   -
 به وسيله شهر

عنـوان محـل دفـن    روستا بـه   -
 هاي شهري زباله

هـــاي  افـــزايش ارزش زمـــين -
 روستا

 و ديگر موارد -

پذيري  الگوي زيست

ــون  ــتاي پيرام   روس

 شهري:

ــت و  - بهداشــــــ

 سالمت

 اشتغال -

 درآمد -

 آموزش -

 مسكن -

 اوقات فراغت -

 دسترسي -

 و ديگر موارد -

روستاي 
  پيرامون
هـــاي  از بــين رفـــتن زمــين   - شهري

كشـــاورزي و افـــزايش ســـرعت 
 تبديل كاربري اراضي

انـدازهاي   از بين رفـتن چشـم   -
 طبيعي

هـا (هـوا،    افزايش انواع آلودگي -
 صوتي، آب، خاك)

ــات و   - ــواع امكانـ ــزايش انـ افـ
 خدمات زيربنايي

 و ديگر موارد -
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 تحقيقشناسي  روش

روسـتاهاي   پـذيري  سـنجش زيسـت  "روش پژوهش حاضر با توجه به ماهيت و اهـداف موضـوع   

تحليلي است. با توجه به نو بودن موضوع تحقيـق در كشـور و    -، روش توصيفي"شهري  پيرامون

ها و نماگرهـاي   سابقه بسيار اندك آن در مطالعات روستايي در سطح جهان، به استخراج شاخص

هاي شهري و روستايي پرداخته شد و در مرحله بعد، اقدام به انطبـاق   كونتگاهپذيري در س زيست

شهري گرديد. در مرحله اول بـا اسـتفاده از تحليـل محتـوايي       آنها با شرايط روستاهاي پيرامون

هـاي مـرتبط اسـتخراج شـدند. در مرحلـه دوم، بـا        در سطح جهان، شاخص شده مطالعات انجام

پـس از عبـور از    هـا  لفهؤها و م براي محققان، برخي از شاخص شده ياستفاده از پرسشنامه طراح

 ).3آزمون، در پرسشنامه نهايي به كار رفتند (جدول  صافي پرسشنامه اوليه مرحله پيش

جامعه آماري اين تحقيق، روستاهاي پيرامون شهري در سطح شهرستان ورامـين اسـت. بـر    

گذشـته، قـرار داشـتن در حـريم شـهر      مبناي سه شاخص ميزان رشد جمعيت در طي دو دهـه  

عمـومي نفـوس و    يي سرشـمار هـا  مجاور و تأمين نيازهاي اوليه از شهر مجاور بـر مبنـاي داده  

روستا شناسايي و بررسي شدند. سطح تحليـل در ايـن    15، به عنوان جامعة نمونه 1385مسكن 

تان آنهـا مـورد   تحقيق روستاها هستند، و واحد تحليل همانا خانوارهـاي روسـتايي كـه سرپرسـ    

ي هـا  ميزان دقت احتمالي براساس داده محاسباتي در زمينهدر اين تحقيق پرسش قرار گرفتاند. 

  آزمون و ميانگين، انحراف معيار و خطاي استاندارد حاصل از آن انجام شد. حاصل از پيش

بـراي سرپرسـتان   نمونـه   379و دقـت احتمـالي انتخـابي،     شـده  با توجه به واريانس بـرآورد 

نمونه، به منظور باال رفتن دقت محاسبات مجموعـاً   379رغم انتخاب  به خانوارها محاسبه گرديد.

 در ايـن تحليـل شـدند.    پرسشنامه در روستاهاي مورد مطالعه تكميـل و سـپس تجزيـه و    400

 محاسبه شده است:   روستا با روش انتصاب متناسب از طريق اين آمارهسهميه هر تحقيق 

i
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 شهري  روستاهاي پيرامونپذيري  ي زيستها ها و گويه . ابعاد و شاخص3جدول 

 ها گويه ها شاخص ابعاد

پذيري  زيست

 اقتصادي

اشتغال و 

 درآمد

داشتن شغل مناسب و امكان دسترسي به آن در روستا يا شهر مجاور، تعدد 

ي شـغلي موجـود در   ها ي شغلي در روستا، درآمد مناسب، فرصتها فرصت

ي هـا  فرصـت  ي شغلي در شهر مجاور، درآمد مناسبها روستا، تعدد فرصت

 شغلي موجود در شهر مجاور

 مسكن

استحكام بناي مسكن، دارا بودن حمام و سرويس بهداشتي مناسب، وجـود  

در  روشـنايي كـافي  سيستم گرمايش و سرمايش مناسب در مسكن، وجود 

وجود سيستم دفع بهداشتي فاضالب در مسكن، مساحت مناسب و ، مسكن

 آنهاي كافي در  كافي مسكن، و تعداد اتاق

نقل  و حمل

 عمومي

ساعات كار وسايل نقليه عمومي، تعداد وسايل نقيله عمومي، تعداد وسـايل  

 ونقل عمومي حمل بار، دسترسي مناسب به وسايل حمل ويژه

امكانات و 

خدمات 

 زيرساختي

ي دسترسـي بـه روسـتاهاي    هـا  كيفيت راه، دسترسي به شـهر، كيفيـت راه  

كيفيـت آب آشـاميدني روسـتا، كيفيـت     ، هـا  كيفيت معابر و ميدان اطراف،

(هاي) خواربار روسـتا، كيفيـت خـدمات     تأمين نيازهاي روزمره در فروشگاه

تعاوني روستايي يا تعـاوني روسـتاي محـل مراجعـه، كيفيـت شـبكه گـاز        

 كشي لوله

پذيري  زيست

 اجتماعي

آموزش 

 عمومي

بـه   آمـوزان  دانشدسترسي فضاي آموزشي مناسب و كافي مدارس، كيفيت 

ــدارس ــاور  م ــهر مج ــت ،ش ــدارس،   كيفي ــي م ــزات آموزش ــتتجهي  كيفي

 كيفيت معلمان مدارس ،هاي مدارس ساختمان

 خانه بهداشت) روستا ( كيفيت خدمات شبكه بهداشت

مشاركت و 

 همبستگي

دلسوزي اهالي براي آباداني روستا، ارتباط مردم با اعضاي شوراي اسالمي و 

ي عمراني، حضور و همفكري ها انجام پروژهدهيار روستا، همكاري مردم در 

زنان روستا در امور روستا همانند مردان، روحيه كار گروهي در بـين مـردم   

روستا، ميزان احترام روستاييان به يكديگر، قابل اعتماد بودن دهيار روستا و 

اعضاي شوراي اسالمي روستا، استقبال دهيار و شـوراي اسـالمي روسـتا از    

 مردم روستا نبل اعتماد بودمشاركت مردم، قا

پيوستگي و 

 تعلق مكاني

تمايل به زندگي در روستا، حس دلتنگي در صورت دوري از روسـتا، رابطـه   

خوب با بستگان و همسايگان در روستا، اميدواري به بهبود شرايط زنـدگي  

گـذاري در روسـتا،    در روستا، تمايل به اشتغال در روستا، تمايل به سـرمايه 

گـذران اوقـات فراغـت در روسـتا، اعتقـاد بـه روسـتا بـه عنـوان          تمايل به 

ترين مكان براي زندگي در سطح منطقه، زندگي در روستا در صورت  مناسب

 وجود شرايط كار و زندگي در شهر
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 ها گويه ها شاخص ابعاد

امنيت فردي و 

 اجتماعي

هاي قومي  نزاع احتمال ها و جرايم، پايين بودن پايين بودن ميزان بزهكاري

واردان، امنيـت تـردد زنـان در     اي يا نزاع بـين افـراد بـومي و تـازه     و طايفه

سواره در شب، امنيت عبور از جاده و خيابان و روز، امنيت تردد پياده  شبانه

 روز، كيفيت عملكرد پاسگاه انتظامي ها در شبانه از نظر سرعت اتومبيل

تفريحات و 

 اوقات فراغت

كيفيـت  ، روستا يا محـل مراجعـه   ورزشكيفيت خدمات و تجهيزات سالن 

 هاي خدمات مكان كيفيت، خدمات و وسعت كتابخانه روستا يا محل مراجعه

 هـاي  مذهبي مانند مسجد و حسـينيه، كيفيـت خـدمات مكـان    فرهنگي و 

كيفيت خدمات فضاهاي فراغتي و تفريحي مانند  فرهنگي و تاريخي روستا،

  اجتماعاتتاالر 

پذيري  زيست

 محيطي

فضاهاي سبز و 

 باز

وسعت فضاي بازي كودكان يا فضـاي سـبز روسـتا، كيفيـت فضـاي بـازي       

 كودكان از نظر امنيت و نظافت، محل بازي كودكان، فضاي سبز روستا

 آلودگي

هاي سطحي،  آوري آب كيفيت جمع آوري زباله از سطح روستا، كيفيت جمع

فاضالب، آرامش و فقدان آلودگي صوتي وآلودگي ناشـي  آوري  كيفيت جمع

و  ي صـنعتي، هـا  از رفت و آمد وسايل نقليـه، يـا آلـودگي ناشـي از كارگـاه     

  هاي ساختماني آلودگي ناشي از نزديكي به محل رهاسازي ضايعات و نخاله

 انداز چشم
ها و معماري بناهـا و   انداز مناسب ساختمان انداز زيباي طبيعي، چشم چشم

 ها و فضاي سبز روستا همچنين مناسب معابر و خيابان

 1390مباني نظري تحقيق، : منبع

 

هـاي كارشناسـان و    ساخته معموالً با استفاده از ديـدگاه  هاي محقق بررسي روايي پرسشنامه

هـاي كارشناسـان    پذيرد. براي بررسي روايـي پرسشـنامه خـانوار از ديـدگاه     متخصصان انجام مي

ريـزي شـهري، توسـعه روسـتايي و      ريزي روستايي، جغرافيـا و برنامـه   جغرافيا و برنامههاي  رشته

آزمون  اما بررسي اعتماد يا پايايي پرسشنامه از طريق پيش شناسي بهره گرفته شده است. جامعه

پرسشـنامه در اختيـار    30آن انجام گرفت. بر اين اساس، پـس از تشـخيص و سـنجش روايـي،     

وستاهاي مورد مطالعه، هر يك واقع در مجـاورت يكـي از شـهرهاي سـطح     روستا از ر 4ساكنان 

ها بنا  شهرستان ورامين يعني شهرهاي قرچك، ورامين، پيشوا و جوادآباد، قرار گرفت. پرسشنامه

آوري  بر اصل تسهيم متناسب و بر مبناي جمعيت روستاييان توزيع شد و پـس از تكميـل جمـع   

و انجـام   SPSSافـزار   بـه نـرم   شـدن   ها پـس از وارد  پرسشنامههاي به دست آمده از  گرديد. داده

 فرايند تحليل براي تشخيص پايايي تحقيق به كار رفتند.
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 هاي آماري روستاهاي مورد مطالعه هاي جمعيتي و تعداد نمونه . ويژگي4جدول 

 توضيح  

 روستا   

 تعداد خانوار

 )1385( 
 تعداد نمونه جمعيت

 ورامينشهر   روستاهاي پيرامون

 20 2493 586 احمدآباد وسط

 20 1649 404 جعفرآباد اخوان

 20 2178 548 آباد فرسوده علي

 30 3858 922 آباد ريحان

 شهر قرچك  روستاهاي پيرامون

 30 3663 849 آباد ولي

 15 1182 276 آباد امين

 35 5044 1213 محمدآباد اعال

 50 7435 1753 داودآباد

 45 7346 1689 قشالق جيتو

مشهدي قشالق

 ابوالحسن
711 3156 20 

 45 6923 1569 محمدمشهديقشالق

 شهر پيشوا  روستاهاي پيرامون

 25 2333 551 آباد حبيب

 15 818 170 آباد قاسم

 15 544 116 درباال

 شهر جوادآباد  روستاي پيرامون

 15 706 161 حصارقاضي

 400 49318 11518 جمع

 1385هاي تحقيق مستخرج از سرشماري نفوس و مسكن،  يافته: منبع       
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گيري يعني پرسشنامه خـانوار، از روش آلفـاي    در اين تحقيق براي سنجش روايي ابزار اندازه

بـوده   955/0كرونباخ استفاده شده است. آلفاي كرونباخ به دست آمده در اين تحقيـق برابـر بـا    

 براي آن است.است كه نشانگر ضريب پايايي بسيار قوي 

هـاي پرسشـنامه در    ها به منظور استخراج نمره نهايي، ميانگين نمره در گويه در تحليل داده

 شـده  هـاي منظـور   آينـد؛ و در سـطح بـاالتر، در شـاخص     اي به دست مـي  گزينه 5طيف ليكرت 

شـوند و ميـانگين نمـره بـه      پذيري در وزن به دست آمده براي شاخص مذكور ضرب مـي  زيست

شـود.   پذيري هر روستا در نظر گرفته مـي  ها به عنوان نمره زيست از مجموع شاخص دست آمده

اي  گزينـه  3ها را متخصصـان و كارشناسـان در طيـف     ها و در يك سطح باالتر شاخص وزن گويه

 اند.   ) جاي داده3تا  1هاي  (نمره

 شـده  ظر گرفتـه بوده، در طيف نمره در ن 3/2ها  به شاخص شده از آنجا كه ميانگين نمره داده

اسـت.   5/11تـا   3/2، كه حاصل آن طيـف نمـره   شده ضرب 5تا  1هاي  در پرسشنامه يعني نمره

پـذيري   بدين ترتيب روستاها بر اساس وضعيت قرارگيري در ايـن طيـف داراي وضـعيت زيسـت    

 نامطلوب و متوسط و مطلوب هستند. 

 پذيري در روستاهاي مورد مطالعه بندي زيست . طبقه5جدول 

 يپذير زيستوضعيت  يپذير زيستنمره 

 نامطلوب 35/5-3/2

 متوسط 4/8-35/5

 مطلوب 5/11-4/8

 

 منطقه مورد مطالعه

دهنـد.   شهرستان ورامين تشكيل مـي   منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق را روستاهاي پيراموني

نقطـه شـهري ايـن شهرسـتان اسـت.       4  جامعه آماري اين مطالعه، روستاهاي واقع در پيرامـون 
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درصـد مسـاحت اسـتان تهـران، در      39/9كيلومترمربـع و   1775شهرستان ورامين با مسـاحت  

بخش  4ي استان قرار دارد. از نظر تقسيمات كشوري، شهرستان ورامين از شرق اليه جنوب منتهي

شهر (ورامين، پيشوا، جوادآباد و قرچـك)   4دهستان و  8(ورامين و پيشوا و جوادآباد و قرچك)، 

آبـادي خـالي از    63آبادي را نيز در خود جـاي داده اسـت. از ايـن تعـداد،      216تشكيل شده و 

هاي گذشته بـوده اسـت. از    امين از مناطق مهاجرپذير استان طي دههاند؛ اما شهرستان ور سكنه

نقاط شهري سطح شهرستان، جاذبه زيـادي بـراي پـذيرش جمعيـت       اين رو روستاهاي پيرامون

و بـا هـر چـه     مهاجر هستند. فاصله از شهر تهران عامل مهمي در پذيرش ايـن مهـاجران اسـت   

يابد. نحوه انتخاب اين روسـتاها   وستاها كاهش ميدورتر شدن از تهران، نسبت مهاجران در اين ر

بر مبناي سه عامل رشد مثبت جمعيت در دو دهه گذشته، قرار داشتن در حـريم مصـوب شـهر    

هاي مركز آمار ايـران در سرشـماري    مجاور، و تأمين مايحتاج روزانه از شهر مجاور بر مبناي داده

مطالعـه، جمعيـت، تعـداد خـانوار و      بوده است. روستاهاي مـورد  1385عمومي نفوس و مسكن 

 نشان داده شده است. 4تعداد نمونه هر يك از آنها در جدول 

 

 هاي تحقيق يافته

هـاي   كه خـود مشـتمل بـر گويـه     -پذيري هاي زيست در اين بخش از بررسي، هر يك از شاخص

ادامه  گردد. در پذيري آنها تعيين مي شود و سپس وضعيت زيست  گيري مياندازه -مختلفي است

محيطـي بـه    هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و زيسـت     پذيري شـاخص  جداول مرتبط با ميزان زيست

پـذيري در هـر كـدام از     گـردد، ارزش زيسـت   طور كه مالحظه مي تفكيك ارائه شده است. همان

 ابعاد، متفاوت است.

پـذيري   توان ديـد، ميـانگين نمـره ّكلـي زيسـت      مي 8و  7و  6هاي  گونه كه در جدول همان

  روستاهاي مورد مطالعه، متوسط است.  
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 پذيري در روستاهاي مورد مطالعه ي توصيفي امتيازات زيستها . يافته6جدول 

 انحراف معيار دامنه حداكثر حداقل ميانگين بعد

 570/0 25/2 01/7 76/4 99/5 اقتصادي

 747/0 74/2 58/7 84/4 74/5 اجتماعي

 800/0 85/2 57/5 72/2 19/4 محيطي زيست

 634/0 31/2 94/6 63/4 46/5 كلي

  1390، هاي تحقيق يافته: منبع 

 

شـود.   پذيري در روستاهاي مورد مطالعه پرداخته مي در ادامه به بررسي وضعيت كلي زيست

پذيري و رتبه كلي روسـتا در   پذيري هر روستا و در آخر ميانگين نمره زيست نمره و رتبه زيست

 جدول نشان داده شده است.  

 پذيري در روستاهاي مورد مطالعه . وضعيت ابعاد مختلف زيست7جدول 

 نام روستا
پذيري  زيست

 اقتصادي
 رتبه

پذيري  زيست

 اجتماعي
 رتبه

پذيري  زيست

 محيطي زيست
 رتبه

ميانگين 

 كل
 رتبه

 4 71/5 5 61/4 5 23/6 4 30/6 احمدآباد وسط

 5 50/5 4 91/4 4 28/6 14 33/5 جعفرآباد اخوان

 3 90/5 6 50/4 3 42/6 3 39/6 آباد فرسوده علي

 4 71/5 2 35/5 6 77/5 9 02/6 آباد ريحان

 9 14/5 11 82/3 8 57/5 8 04/6 آباد ولي

 7 21/5 9 00/4 7 66/5 10 98/5 آباد امين

 8 18/5 10 91/3 9 51/5 7 14/6 محمدآباد اعال

 10 89/4 14 24/3 12 22/5 5 22/6 داودآباد

 6 23/5 7 14/4 10 46/5 6 16/6 جيتوقشالق 

قشالق مشهدي 

 ابوالحسن
48/5 12 87/4 13 51/3 13 62/4 12 

قشالق مشهدي 

 محمد
46/5 13 87/4 14 53/3 12 62/4 12 
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 نام روستا
پذيري  زيست

 اقتصادي
 رتبه

پذيري  زيست

 اجتماعي
 رتبه

پذيري  زيست

 محيطي زيست
 رتبه

ميانگين 

 كل
 رتبه

 2 10/6 3 03/5 2 49/6 2 80/6 آباد حبيب

 11 66/4 15 72/2 11 39/5 11 88/5 آباد قاسم

 13 55/4 8 05/4 15 84/4 15 76/4 درباال

 1 72/6 1 57/5 1 58/7 1 01/7 حصار قاضي

  1390، هاي تحقيق يافته: منبع 

 

ترين شهر در منطقه مورد مطالعه قـرار دارد، در   روستاي حصارقاضي كه در مجاورت كوچك

محيطي بـاالترين نمـره را دارد و داراي بـاالترين نمـره      هر سه بعد اقتصادي و اجتماعي و زيست

 پذيري است.   ميانگين كل و رتبه نخست در بين روستاها از نظر شاخص كل زيست

ـ   در نمودار وضعيت زيست ين ابعـاد مختلـف در هـر    پذيري روستاها در قياس با هم، و نيـز ب

 روستا آمده است.  

پـذيري هـر    هاي به دست آمده در ابعاد مختلف و نيـز شـاخص كـل زيسـت     با توجه به نمره

پـذيري   پذيري روستاها از نظر قرارگيـري در جايگـاه زيسـت    ، وضعيت زيست8روستا، در جدول 

 نامطلوب و متوسط و مطلوب مشخص شده است.  

 پذيري در روستاهاي مورد مطالعه مختلف زيست. وضعيت ابعاد 8جدول 

 نام روستا
پذيري  زيست

 اقتصادي

پذيري  زيست

 اجتماعي

پذيري  زيست

 محيطي زيست
 ميانگين كل

 متوسط نامطلوب متوسط متوسط احمدآباد وسط

 متوسط نامطلوب متوسط نامطلوب جعفرآباد اخوان

 متوسط نامطلوب متوسط متوسط آباد فرسوده علي

 متوسط نامطلوب متوسط متوسط آباد ريحان

 نامطلوب نامطلوب متوسط متوسط آباد ولي

 نامطلوب نامطلوب متوسط متوسط آباد امين

 نامطلوب نامطلوب متوسط متوسط محمدآباد اعال

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب متوسط داودآباد
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 نام روستا
پذيري  زيست

 اقتصادي

پذيري  زيست

 اجتماعي

پذيري  زيست

 محيطي زيست
 ميانگين كل

 نامطلوب نامطلوب متوسط متوسط قشالق جيتو

مشهديقشالق

 ابوالحسن
 نامطلوب نامطلوب نامطلوب متوسط

قشالق مشهدي

 محمد
 نامطلوب نامطلوب نامطلوب متوسط

 متوسط نامطلوب متوسط متوسط آباد حبيب

 نامطلوب  نامطلوب متوسط متوسط آباد قاسم

 نامطلوب  نامطلوب نامطلوب نامطلوب درباال

 متوسط متوسط متوسط متوسط حصار قاضي

  1390، هاي تحقيق يافته: منبع 

 

نكته مهم و درخور توجه در اين بين، قرار داشـتن همـه روسـتاها از نظـر ابعـاد اقتصـادي و       

پذيري، در وضعيت نامطلوب و متوسط است.  محيطي و نيز شاخص كل زيست اجتماعي و زيست

هـا بـاالترين رتبـه را دارد نيـز در وضـعيت       حتي روستاي حصارقاضـي كـه در تمـامي شـاخص    

پـذيري در   هـاي زيسـت   وضـعيت شـاخص   3گيـرد. در شـكل    پذيري متوسـط جـاي مـي    زيست

پـذيري روسـتاهاي    ميـزان و وضـعيت زيسـت    9روستاهاي مورد مطالعه درج شده است. جدول 

 دهد. مورد مطالعه را نشان مي

 

 ي روستايي كالنشهر تهرانها . ميزان و وضعيت پايداري در ابعاد مختلف در حوزه9جدول 

 پذيري زيستوضعيت  پذيري ارزش زيست ابعاد

99/5 اقتصادي  متوسط 

73/5 اجتماعي  متوسط 

13/4 محيطي زيست  نامطلوب 

  1390، هاي تحقيق يافته: منبع    
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 پذيري در روستاهاي مورد مطالعه هاي زيست . وضعيت شاخص3شكل 

 

هـاي مختلـف داراي امتيـازات متفـاوتي هسـتند و       شود، شـاخص  گونه كه مشاهده مي همان

هـا   پذيري در روستاهاي مورد مطالعه در ايـن شـاخص   رسد كه وضعيت زيست ميچنين به نظر 

نشـان   4محيطـي در شـكل    گانه اقتصادي، اجتماعي، و زيسـت  سان نيست. وضعيت ابعاد سه هم

 داده شده است.  

 
 

 
 پذيري در روستاهاي مورد مطالعه وضعيت ابعاد زيست . 4شكل 

0

2

4

6

 اقتصادي

 زيست محيطي اجتماعي
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برنـد، امـا    شرايط بسيار نزديك به هـم بـه سـر مـي    توان ديد، روستاها در  گونه كه مي همان

 تر است.  محيطي در آنها پايين هاي زيست شاخص

 

 گيري نتيجه

رو داراي اهميت فراوان اسـت. كـه تمـامي     شناخت دقيق مسائل مربوط به روستاهاي ايران از آن

ينـده،  مشكالت و مانند فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، رشد سـريع جمعيـت و بيكـاري فزا   

 ).  29، 1382ريشه در مناطق روستايي دارند (مطيعي لنگرودي، 

شهري به دليل محـل استقرارشـان دچـار مشـكالتي هسـتند كـه بـراي          روستاهاي پيرامون

ريـزي روسـتايي و    اي را در فراينـد برنامـه   اي نو و دفعي دارد و دريچه تازه روستاهاي ايران جنبه

پـذيري در ايـن    رايط، موقعيـت خاصـي را از نظـر زيسـت    اي گشوده است. مجموعه اين ش ناحيه

روستاها شكل داده است. تصور كلي بر اين است كه اين روستاها به دليـل موقعيـت جغرافيـايي    

شـان فـراهم    پـذيري را بـراي سـاكنان    تري از زيست تر و مطلوب توانند سطوح مناسب خاص، مي

رديد، وضـعيت موجـود در روسـتاهاي    گونه كه در نتايج اين تحقيق مشخص گ سازند ولي همان

 اند.   شهري شهرستان ورامين تا حدود زيادي متفاوت  پيرامون

سازد كه روستاها از جنبه  پذيري در منطقه مورد مطالعه، مشخص مي تحليل وضعيت زيست

پـذيري را   ها دارند. باالترين نمره زيست تري در قياس با ديگر جنبه پذيري پايين محيطي، زيست 

محيطي كسب كرده است. در اين بين، تنهـا   قتصادي و پس از آن اجتماعي، و سپس زيستبعد ا

    محيطي در وضعيت نامطلوبي است و دو بعد ديگر در وضعيت متوسط قرار دارند. بعد زيست

نكته درخور توجه اين است كه تمامي روستاهاي واقع در مجاورت شهر ورامين در وضـعيت  

رند و تمامي روستاهاي مجاور شهر قرچـك در وضـعيت نـامطلوب.    پذيري متوسط قرار دا زيست

اين در حالي است كه تنها روستاي مورد مطالعه واقع در مجاورت شهر جوادآباد نيز كه يكـي از  

پذيري متوسط است. اين موضوع نشـان از   سه روستاي مجاور شهر پيشواست، در وضعيت زيست

تـرين   رامون شهر قرچك دارد. بدون شـك مهـم  پذيري نامطلوب در روستاهاي پي وضعيت زيست

ي فرهنگـي و نـژادي و نيـز    هـا  دليل اين امر، مهاجرپذيري بسيار زياد ايـن روسـتاها و اخـتالط   
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گيــري  روسـتايي ايـران اســت، موجـب شـكل     فضــايغريبگـي موجـود در آنهـا كــه بـر خـالف      

الي كه به عنوان پذيري شده است. در ح ي بسيار و به دنبال آن كاهش سطح زيستها ناهنجاري

مثال، روستاي حصارقاضي در مجاورت شـهر جوادآبـاد، بـا بيشـترين فاصـله از تهـران در بـين        

شهرهاي منطقه مورد مطالعـه، داراي كمتـرين ميـزان مهاجرپـذيري اسـت. همچنـين در كنـار        

وابستگي به معيشت كشاورزي و دامداري، به دليل فاصـله كـم تـا شـهر، از امكانـات و خـدمات       

ويژه در قياس با ديگر روستاهاي  پذيري نسبتاً مناسبي دارد، (به در آن بهره برده و زيست موجود

 پذيرترين روستا از نظر مردم شناخته شده است. مورد مطالعه) و زيست
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