
  )پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیاي ایرانفصلنامه علمی ـ (جغرافیا 
  1397، پاییز 58، سال شانزدهم، شماره دوره جدید

 
  تهران يمنطقه کالنشهر يروستاها يریپذ ستیز نییتب

  1)نیشهرستان ورام: موردمطالعه(

  4نصراهللا فالح تبار، 3یاستعالج رضایعل، 2شهیکامران زنگ
  30/08/1397: تاریخ تایید، 15/01/1396: تاریخ وصول

  
 چکیده 

هاي  پذیري روستایی قابل تبیین نبوده و تحت یک شبکه ارتباطی و همپیوندي پذیري روستاهاي پیراکالنشهري با مفهوم زیستمسائل مربوط به زیست
. باشد می) شهرستان ورامین(پذیري روستاهاي منطقه کالنشهري تهران پژوهش حاضر تبیین زیست. گردد شهري از شهرهاي تحت نفوذ خود متأثر می-روستا

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري در قالب عوامل درون  تبیینی بوده و سعی در تبیین نقش عوامل و نیروهاي موثر در زیست-اکتشافیروش این پژوهش 
ت بر این مبنا، ابعاد اجتماعی، اقتصادي، زیس. ها و مدل مفهومی تحلیل ارائه گردید در این راستا،نخست بررسی نظریه. فرا روستایی است/روستایی و برون

گویه در قالب ابعاد  19. محیطی و کالبدي و گویه هاي آن تحت عنوان عوامل درون و برون روستایی از طریق فرا ترکیب و دلفی شناسایی اولیه شدند
ونی مولفه براي عوامل در 17گویه و  116پذیري روستاها و  فرا روستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست/چهارگانه براي مجموعه عوامل برون

 19در تدقیق و اکتشاف عوامل یاد شده از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گیري شد و نتایج تایید . پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران شناسایی شد زیست
دو نقطه شهري (دآبادجامعه آماري پژوهش راساکنین روستاهاي پیرامون شهرورامین وشهرجوا. گویه عوامل درون روستایی بود 81عوامل فرا روستایی و 

در . نفر تشکیل دادند 140نفر وشهرهاي مذکور و همچنین خبرگان، متخصصین، کارشناسان و مدیران محلی به تعداد  53,255به تعداد ) شهرستان ورامین
 682درصد به تعداد  05/0خطاي نمونه گیري از ساکنین از نمونه گیري خوشه اي تصادفی استفاده شده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران با پذیرش 

از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي و معادالت ساختاریجهت تجزیه و تحلیل . اي بین مراکز توزیع گردید طبقه-اي نفر تعیین شده و به صورت سهمیه
یافته هاي پژوهش نشان داد . ایی داده ها استفاده شددر تحلیل داده هاي آماري و نمایش فض ،SPSS ،lisrelافزارهاي  همچنین از نرم. داده ها استفاده شد

کنند لکن میزان تاثیر عوامل  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تاثیر گذاشته و آن را تبیین می فرا روستایی و عوامل درون روستایی در زیست/که عوامل برون
  .برون روستایی بیشتر از عوامل درون روستایی بود

  .تهران ،يروستا، منطقه کالنشهر يریپذ ستیز ،يریپذ ستیز: واژگانکلید 
  

                                                           
با » )شهرستان ورامین: مورد مطالعه(پذیري روستاهاي منطقه کالنشهري تهران تبیین زیست«این مقاله مستخرج از رساله دکتري کامران زنگیشه  با عنوان  - 1

  .بوده است شهرري، )ره(خمینی راهنمایی دکتر علیرضا استعالجی و مشاور دکتر نصراهللا فالح تبار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام
  .رانیتهران، ا ،ي، شهرر)ره(ینیامام خم ادگاریواحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ییروستا يزیو برنامه ر ایرشته جغراف يدکترا يدانشجو -2
  .)مسئول سندهینو(  ران،یتهران، ا ،ي، شهرر)ره( ینیامام خم ادگاریواحد  ،یاستاد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالم -3
  .رانیتهران، ا ،ي، شهرر)ره( ینیامام خم ادگاریواحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ا،یجغراف اریدانش -4
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  مقدمه

شاهد تغییرات ماهوي در کیفیت ، در روند تکامل و تثبیت این پدیده، از بدو پیدایش مناطق کالنشهري و با گذر زمان
مختلف عملکرد و کارکردهاي ، ). . . روستایی در ساختارهاي مختلف(از جمله ساختارفضایی و - زیست مراکز شهري

هاي روستایی واقع در منطقه کالنشهري و نیز نحوه تعامل یا ائتالف فضایی  آن در درون مناطق کالنشهري(سکونتگاه
ملی و بعضاً جهانی هستیم(رشیدي ابراهیم ، اي روستاها با کالنشهر مرکزي) و همچنین نقش آن در سیستم منطقه

 . )1396، حصاري

انباشت سرمایه در این مناطق شاهد تولید و بازتولید فضاهاي جدید باماهیت زیست با روند توسعه مناطق کالنشهري و 
هاي داخلی شهرها را در  مشکالت فقراي بخش. تر نسبت به گذشته هستیم پذیري مختلف تر و درجه زیست متفاوت

جود رو به تخریب اماکن مسکونی مو، هاي خارجی شهرها با انتقال مراکز تولید و اشتغال به بخش. هم آمیخته است
اغلب باعث ایجاد نواحی ، گسترش سریع رو به برون حاشیه شهر، از سوي دیگر. یابد خانمانی افزایش می روند و بی می

منطقه  - نتیجه این که شهر. سازد هاي طوالنی روزانه را مطرح می شود و سفرهاي کاري را با زمان پیرامونی دورافتاده می
ا و روستاها را که تحت نفوذ یک مرکز توسعه یافته قوي دارند تا واحدهاي چندمرکزي اي از شهره طیف گسترده، ها

ها  ها در حومه  خروج نیروهاي اقتصادي و جمعیتی اشباع شده در مکان شهر و خزش آن. گیرند جغرافیایی را در بر می
بخش ، هاي ملی و فراملی  شرکتطوري که به دلیل استقرار . شود ها می موجب شتاب بخشیدن به توسعه ناموزون حومه

همسو با ارتقاي نقش و . )1387، شود(سعیدي و شفیعی ثابت خدمات در اقتصاد روستاهاي پیرامونی تقویت می
رقیب در رشد اقتصادي و شهرها و مناطق کالنشهري و مطرح شدن این مناطق به عنوان مراکز بیعملکرد ملی کالن

ران و موتورهاي کلیدي رشد و توسعه  شدن مجدد آنها به عنوان مراکز پیش و مطرح، المللیهاي بینجذب سرمایه
باشیم که ماهیت فضاي کالن شهري موجبات حدوث  شاهد این واقعیت می، )Kunzmann,1998:37اقتصادي(

در  هاي ملیدهند و در نتیجه رقابت توسعه هاي نوین را در این فضاها ترجیح می جهانی شدن اقتصاد و توسعه فناوري
  . )3: 1387، گردد(حاجی پور چارچوب مناطق کالنشهري خالصه و دنبال می

هاي جمعیتی با کیفیت هاي پیچیده شهري بوده و شامل کالنشهر و کانونمنطقه کالنشهري به عنوان یکی از نظام
د که در این باشفضایی پیرامون خود می - کالبدي، زیست محیطی، اجتماعی، زیست متفاوت در ساختارهاي اقتصادي

- مناطق اجزا با شدت و ضعف با یکدیگر و همچنین شهر مرکزي در ارتباط روزمره داشته و سطوح متفاوتی از زیست

، پذیري این مناطقهاي زیستبه دالیل متعددي چون شناخت دقیق مربوط به ابعاد و مشخصه. دهندپذیري را ارائه می
، تفرق سیاسی، بودن نقش و جایگاه و کارکرد منطقه کالنشهري مبهم، ايکارآمدي ضعیف ساختار مدیریت منطقه

زیست ، اجتماعی، نابرابري و شکاف شرایط اقتصادي، عدالت اجتماعی، هاي عمده در تحقق عدالت فضاییچالش
، هدر رفت و تداخل اقدامات مطلوبیت بخشی فضایی، هاي مدیریتیشاهد عدم استفاده بهینه از پتانسیل. . . محیطی و

تضییع امکانات و منابع تخصیصی و ، هااي و تضعیف توانهاي ذي مدخل در توسعه منطقهداخل وظایف سازمانت
اي را در محدوده منطقه باشیم و حاکمیت چنین شرایطی مدیریت مطلوب و کارآمد شهري و منطقهاي میموجود منطقه

پذیري روستاهاي مستقر نین شرایطی کاهش زیستبرآیند حاکمیت چ. گرداند هاي متعدد میکالنشهري دچار نارسائی
استمرار چنین روندي در جوامع در حال توسعه به طور . )1396، در مناطق کالنشهري است(رشیدي ابراهیم حصاري
اي را فراروي جغرافیدانان و  ها و مسائل عدیدهچالش، مشکالت، عام و در مناطق کالنشهر ایران و تهران به طور خاص

از . دهد اي قرار می گیران روستایی و منطقه ریزان و تصمیمبرنامه، اي از یک سو و مدیران روستایی و منطقهپژوهشگران 
. باشد پذیري روستاهاي پیرا کالنشهري می ساز زیست جمله این مسائل تاثیرات متقابل فرآیندها و عوامل مختلف تبیین

مختلفی در خصوص پیرامون ظهور مناطق کالنشهري و تغییر  هاي ها و نظریه  دیدگاه، هاي مذکور  در پاسخ به چالش
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ها از ظن خود به این که هر یک از این دیدگاه. شرایط زیستی مراکز شهري و روستایی مستقر در آن مطرح شده است
پذیر  ها یا حقایق موجود در تحوالت فضایی مناطق کالنشهري و زیست پدیده واحد نگریسته و در پی تبیین واقعیت

توان در درون  هاي مطرح شده در این خصوص را می عمده نظریه. اند مودن مراکز روستایی مناطق کالنشهري بر آمدهن
دیدگاه وابستگی و اقتصاد ، ). . . هاوسر و، والتر بی استار، برایان رابرتز، به یر، لمپارد، هاي نوسازي(هیگینز مکتب

پیرامون (جان  - هاي مرکز) و نظریه. . . . بندي اجتماعی (کاستلز ودیدگاه صورت، ). . . آنگوتی و، سیاسی(تیمبرلیک
در خصوص رویکرد ، اندیشمندان مختلف  . ) مورد بررسی و واکاوي قرار داد. . . ایزارد و، هیرشمن، میردال، فریدمن
هاي  داده و مدلپذیري نیز چارچوب تئوریکی مختلفی را جهت تبیین مفهوم یاد شده مورد توجه و تأکید قرار زیست

پذیري روستایی و  زیست. اند پذیري مکان مطرح کرده تر زیست پذیر به طور عام ي شهر زیست متفاوتی را درباره
توان اظهار داشت که یکی از  هاي مفهومی و تئوریکی با نظریه توسعه پایدار بوده و می اي داراي همپیوندي منطقه

باشد که به مانند دیگر رویکردهاي نوین  پذیر) میاخیر آن؛ (مکانهاي زیستمباحث مهم نظریه توسعه پایدار و رویکرد 
اي با  )؛ ضمن طرح مسئله. . . شهر آرمانی و، آور؛ شهریا مناطق خالق نظریه توسعه پایدار همچون (شهر یا مناطق تاب

سعه پایدار رهنمون تر براي زندگی و تو اي مطلوب ما را به سوي داشتن شهر و منطقه، ايمنطقه - ماهیت شهري
روستایی و  - به سیستم شهري، پذیري به عنوان ارزش غالب نوشهرگرایی زیست. )Azar et al,1996:89سازد( می

کالبدي و زیست ، اقتصادي، ) که در آن به سالمت اجتماعی14: 1390، گردد(حبیبی و همکاران اي اطالق می منطقه
، امنیت، عدالت، بخشد شامل برابري که به این مفهوم استحکام میاصول کلیدي . شود محیطی همه ساکنانش توجه می

  . )cities PLUS, 2003تفرج و قدرت بخشیدن است (، مشارکت
، ها محدودیت، کالبدي با شهر از امکانات - روستاهاي پیرامون شهرها به دلیل نزدیکی مکانی و وابستگی فضایی

استقرار در . که در دیگر روستاها به چنین شدتی وجود نداردباشند  هاي متعددي برخوردار می ها و چالش فرصت
هاي  ها و خدمات شهري به ویژه در زمینهاستفاده از زیرساخت، پیرامون شهر و بهره مندي از شبکه ارتباطی مناسب

خش عمدتا در ب، هاي شغلی فرصت. کند اجتماعی براي اینگونه از روستاها را امکان پذیر می - اقتصادي و فرهنگی 
اي که   به گونه، فراهم آورده است، زمینه تأمین درآمد و کار را براي ساکنین روستاهاي واقع در حریم شهرها، خدمات

اندازي شهر به  گسترش تدریجی کالبد شهر به پیرامون و دست. اند  یافته "خوابگاهی"کارکردي ، گروهی از این روستاها
اجتماعی و محیطی خاص خود را نیز تحمیل ، اقتصادي، هاي کالبدي ها و زیان محدودیت، اراضی روستاهاي اطراف

نماید؛ از یک سو ساختار معیشت روستا تحت تأثیر همجواري با شهر به تدریج تغییر ماهیت داده و در نتیجه  می
نیز  فرهنگی ساکنین روستاها- وجوه اجتماعی، شود؛ از طرفی ساخت اقتصادي روستا تابع فرایندهاي اقتصادي شهر می

فرهنگی بیرونی و  - متأثر از جریانات و تحوالت اجتماعی ، وار درونیاندام  با فاصله گرفتن از تحوالت و پویایی 
اي جز دگرسویی با ساخت اجتماعی موجود در  نتیجه، شود که به دلیل سرعت و شدت اثرگذاري برآمده از شهر می

ترین اطراقگاه مهاجرین و همچنین متأثر از  ن شهري به عنوان مهمروستا را ندارد؛ از بعد کالبدي در روستاهاي پیرامو
هاي زراعی و تبدیل  ارزش تجاري یافته و بازار خرید و فروش زمین، هاي زراعی روستا زمین، گسترش فیزیکی شهر

دستخوش تغییر  افزون بر اینکه کالبد روستا، در این میان. گیرد خدماتی و کارگاهی رونق می، هاي مسکونی  آنها به زمین
گیرد که خود عامل تشدید و رونق  اي از صاحبان درآمدهاي هنگفت شکل می به تدریج طبقه، شود کارکرد و ماهیت می

، اجتماعی، اي را در ابعاد محیطی هاي عمده در حال حاضر نواحی اطراف شهرها چالش. گردد بازار زمین در روستا می
دسترسی به آب ، دفع زباله، کمربند سبز، ابی براي توسعه واحدهاي مسکونیی ریزي به ویژه مکان اقتصادي و برنامه

  . )1391، کنند(خراسانی و فشار بر منابع طبیعی تجربه می، آشامیدنی سالم
ها در  اي از شهر منطقه هاي خودروي اطراف نمونه در ایران پایتخت و شهر مرکزي تهران به اتفاق شهرها و سکونتگاه

دولت جمهوري اسالمی ایران با هدف  1374در سال . دهند توسعه را به همراه مشکالتشان نشان میکشورهاي در حال 
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، هاي جمعیتی اطراف  مقابله با مشکالت و فراهم آوردن امکان برنامه ریزي و مدیریت واحد براي شهر تهران و کانون
گ کشور و شهرهاي اطراف آنها)) را آیین نامه ((طرح ریزي و مدیریت مجموعه شهري تهران و سایر شهرهاي بزر

هاي استان تهران به غیر از   در این تصویب نامه منطقه کالنشهري تهران متشکل از همه شهرستان. تصویب کرده است
اند و عناصر آن با هم ارتباط روزمره دارند(غمامی و   فیروزکوه است که بازار واحدي از سکونت و کار را تشکیل داده

  )1390، همکاران
هاي جدي بر توسعه محدوده خدماتی و قانونی شهر تهران در چارچوب طرح  جمعیت تهران به تبع اعمال محدودیت

ها و مراکز خدمات در خارج از محدوده و حریم  هاي فعالیت به ویژه کارخانه انتقال و یا استقرار کانون، جامع مصوب
هاي کم درآمد   ها و جمعیت (به ویژه گروه صه استقرار فعالیتعر، ها و امکانات حمل و نقل  و نیز توسعه شبکه راه، آن

در شعاع ، جامعه که توانایی اسکان در داخل محدوده گران قیمت شهر را نداشتند) به وسعت چندین هزار کیلومتر مربع
ه به این منطق. کیلومتري تهران گسترش پیدا کرد و بدین ترتیب منطقه یا مجموعه شهري تهران شکل گرفت 30- 40

کیلومتر مربعی استان را در بر  18800تقریبا بقیه وسعت ، هاي شمالی و نواحی کویري جنوب استان تهران  جز بخش
درصد جمعیت کل استان تهران را در خود جاي داده است شهر تهران  92حدود  1375گیرد و با توجه به آمار سال  می

نیز باالترین تعداد و تنوع کارکردها را دارد و به عنوان مکان مرکزي اي   اي و ناحیه  در سطح منطقه، عالوه بر سطح ملی
  . )1389، باشد(رضوانی  ارائه کننده کاالها و خدمات مختلف به شهرها و روستاهاي استان تهران می، برتر

تاثر شهرستان ورامین نیز یکی از نواحی موجود در منطقه کالنشهري تهران است که از تحوالت مناطق کالنشهري م
دچار تغییرات قابل توجهی شده ، شده و در نتیجه کیفیت زیست روستاهاي مستقر در این شهرستان نسبت به گذشته

داراي خصوصیات ذکر شده براي ، روستاهاي این منطقه به دلیل واقع شدن در حوزه کالنشهري تهران. است
نامشخص ، ها و روستاهاي خوابگاهی  توسعه شهرك، ها هستند و مهاجرپذیري  منطقه - هاي حوزه تاثیر شهر  سکونتگاه

صدمات و خطرات ناشی . گردد  ها محسوب می  هاي آن  آمیختگی اجتماعی و قومیتی از ویژگی، بودن مرز شهر و روستا
تواند خطرات کالبدي مربوط به   ها و شرایط نامناسب بر سالمتی انسان ساکن در این روستاها را می  از همجواري
محرومیت از انواع خدمات رفاهی و تسهیالت ، نبود بهداشت محیط الزم و کافی، مساکن نامناسب و ناامن سکونت در

کیفیت نازل شرایط زیست و ، اجتماعی - گیري نابرابري اقتصادي شکل، برآیند تمامی این مشکالت. دانست، زیربنایی
. ست وي و طبیعت به وجود آورده استهاي مشکل برانگیز زیست انسان براي شرایط زی  صدماتی است که شیوه

فرهنگی در سطوح درون ناحیه اي و  - اجتماعی، کالبدي، زیست محیطی، عوامل و سازو کارهاي مختلف اقتصادي
دهند و ارتباطات روستاهاي پیرامونی با پذیري روستاهاي پیراکالنشهري را تحت تأثیر قرار میبرون ناحیه اي زیست

هاي آن ابعاد و گویه، در نهایت کنش متقابل عوامل موجد دو متغیر. افتند نیز بر آن مؤثر میکالنشهر مرکزي و بالعکس 
بنابر این . )1390سالنامه آماري شهر تهران یابند(در توسعه پایدار روستاهاي منطقه کالنشهري تهران تجلی فضایی می

تحلیل عوامل درونی و بیرونی ، نشهري تهرانکوشد تا با بررسی و گذر از مسائل فرا روي منطقه کال پژوهش حاضر می
پذیري روستاهاي ناحیه ورامین به سنجش میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شهر تحوالت و زیست، دهیمؤثر بر شکل

در نهایت انگاره اصلی پژوهش . پذیري روستاهاي موجود در سیستم منطقه کالنشهري تهران بپردازدمرکزي بر زیست
پذیري  پذیري روستاهاي پیراکالنشهري تهران با مفهوم زیستاست که اوالً مسائل مربوط به زیستبر این استوار 

پذیري روستاهاي این منطقه تحت یک شبکه ارتباطی و در رسد زیست بلکه به نظر می، روستایی قابل تبیین نیست
بنابراین ابعاد . گذارد ن تأثیر میپذیري منطقه کالنشهري از شهرهاي تحت نفوذ خود متأثر شده و بر آقالب زیست
اي و کالنشهر تهران با تفاوت ماهوي و تمایز مفهومی با پذیري آن در سیستم منطقههاي نوین و زیستفضایی توسعه

پذیري منطقه کالنشهري است این قالب مفهومی نوین زیست. قابل پیگیري و تحلیل است، آنچه در گذشته بوده است
  . سازدمبنا خود را متجلی می –یري منطقه پذ که در الگوي زیست
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  مبانی نظري پژوهش
  يیست پذیرمفهوم ز

و مکان  کیفیت مکان؛، کیفیت زندگی، تراز نظیر پایداري پذیري یک اصطالح گسترده بوده و پذیراي مفاهیم هم زیست
چنانکه . (Myers, 1988; Andrews, 2001)می باشد1پذیري یک مفهوم جمعی زیست. باشد سالم می

پذیري مانند یک چتر هست که با دامنه متنوعی از مفاهیم نظیر کیفیت  ) اعتقاد دارد که اصطالح زیست2006(2هیلن
پایداري و سرزندگی همپوشانی داشتهو ، کیفیت محیط زندگی و محل سکونت، رضایت ساکنان، زندگی؛کیفیت مکان

پذیري  به عبارتی دیگر ایده زیست. )Shamsuddin et al ,2012, 169شوند ( اغلب باهم مترادف در نظر گرفته می
پلی میان بسیاري از مفاهیم بوده و اشاره به مکانهاي ویژه که با هم کنش و واکنش داشته و رضایتمندي ساکنین با 

 و حفاظت از منابع طبیعی و، اقتصادي و اجتماعی آنها؛ تقویت خوشبختی و سالمتی آنها، رسیدن به نیازهاي فرهنگی
دامنه معنایی  - 1نمودار . )Stein, 2002: 25شود(  عملکرد اکوسیستم از سطوح محلی تا سطوح جهانی تضمین می

 دهد: پذیر را نمایش می مکان زیست

  
  )1396، ؛ رشیدي ابراهیم حصاري1394، ؛ حیدري1393، : خراسانیپذیر(مأخذ : دامنه معنایی مفهوم مکان زیست1نمودار

 و گوناگون محلی نیازهاي با تطبیق به نیاز، ايجامعه هر در پذیري روستایی زیست واژه دامنه کاربرد که است آشکار
پذیري  دهد که زیست  ) در مباحث جغرافیاي شهري و روستایی نشان می1990(3چنانکه لیس. دارد آنجا موجود شرایط

 پذیري براي ساکنان مکانهاي کوچک مقیاس امکان دارد کامالً یک مبحث چند جانبه است که در آن شرایط زیست
به عنوان مثال در ایاالت متحده . )Hankins, 2009: 849مفهومی متفاوت از الزامات سایر مکانها داشته باشد(

روي محیط "پذیري صرفا تپذیري اشاره به کیفیت زندگی و خوشبختی دارد؛ در حالیکه در اوکراین زیس آمریکا زیست
 . )Lyndhurst, 2010 :18کند(  امنیت و سبز بودن تمرکز می، پاکیزگیمحلی مثالً 

  

  

                                                           
1 -ensemble concept 
2- Heylen 
3 -Ley’s 

 مکان زیست پذیر
)Livable city( 

سرزندگی(
Vitality( 

 کیفیت مکان
)Quality 

places( 

 پایداري
)Sustainablity( 

  

 زندگی کیفیت

)Quality of 
Life( 
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  پذیري ابعاد زیست

اقتصاد تأمین کننده مشاغل و . اجتماع و محیط زیست، شود: اقتصاد به هم تقسیم می پذیري به سه بعد وابسته زیست
پوشاك و مسکن) و همین طور ، درآمد بوده و براي سالمتی مردم حیاتی است(مثالً در توان ایشان براي تأمین خوراك

فاده اقتصاد از منابع موجود در همزمان باید است. بهداشت و تفریحات، براي تأمین نیازهاي سطوح باالتر مانند آموزش
اما . هاي حال و آینده وجود داشته باشد محیط زیست به نحوي باشد که اطمینان از وجود منابع کافی براي نسل

، بهزیستی اجتماعی وابسته به عدالت است: توزیع اجتماعی و فضایی منابع اقتصادي و زیست محیطی به نفع عادالنه
هاي برابر از اجزاي مهم  آزادي فردي و فرصت. نماید ه همه شهروندان را محسوب میهاي حکومتی ک همچنین سیستم

ظرفیت دفع زباله ، زیرساختی است که تأمین کننده منابع طبیعی، محیط زیست. تشکیل دهنده بهزیستی اجتماعی هستند
هاي انسانی  سکونتگاه، ه گردداگر کارکرد هر یک از این سه با اختالل مواج. و ارتباط بین انسان و محیط طبیعی است

تضاد اجتماعی و باال رفتن میزان مسائل ، فقر، توانند به سرعت دچار اضمحالل شده و در نتیجه کاهش جمعیت می
عدالت ، وري اقتصادي گانه طالیی اهدافی مانند بهره این ابعاد سه. زیست محیطی از عواقب آن خواهد بود، بهداشتی

شدند(  این اهداف تاکنون و به صورت سنتی به صورت جداگانه دنبال می. کند دنبال می اجتماعی و حفاظت محیطی را
توانند بدون اینکه در تضاد با هم دیده شوند؛ داراي قابلیت و  اما با این تفکر جایگزین شدند که می. )1شکل شماره 

عدالت و کار آیی در جوامع نائل ، تا از این طریق به اهدافی مانند بهداشت، اهمیت برابر در نظر گرفته شده است
دهد سه   نیز نشان می 1ویلر. )45: 1390، ترین رویکرد به ابعاد بهزیستی باشد(خراسانی این رویکرد شاید رایج. گردند

 ,songو عدالت اجتماعی(، اقتصادي، دهند سه عنصر محیطی  پذیري را شکل می پذیري زیست عنصر اساس زیست

به طور . به یکدیگر وابسته بوده و از هم مستقل نیستند "پذیري کامال ذکر شده براي زیستسه بعد اصلی . )5 :2011
بر این . )Stein, 2002: 4مثال سالمتی محیط نمی تواند در خوشبختی جامعه مورد معامله قرار بگیرد و یا برعکس(

  ت:نمایش داده شده اس - 2پذیري بوسیله نمودار  زیست "2سه گانه طالیی"اساس ابعاد

  
 :Source: National Research council, 2002: پذیري(مأخذ پذیري و تعامل ابعاد زیست : نگرش سنتی به ابعاد زیست2نمودار

22(  

شهري- مفهوم منطقه کالنشهري تک مرکزي در تحوالت روستا  

روابطی قرار  روابط میان شهرها با حوزه نفوذشان و روابط خدماتی شهرهاي مجاور و یا نزدیک به هم در زمره
هاي  توان در تناظر با مدل مکان مرکزي و مدل این روابط را می. شوند اي تعریف می گیرند که در مقیاس ناحیه می

                                                           
1 - Wheeler 
2 -golden triad 
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در سالهاي . )Schwanen et al, 2004خدماتی رو به مرکز دانست(- هاي اقتصادي سلسله مراتبی مبتنی بر وابستگی
متفاوت از مدل سنتی مکان مرکزي که ، ا در تفسیر سیستمهاي شهريپارادایم شبکه شهري نقش قابل توجهی ر، اخیر

در حالی که منطق سازمانی مدل . کسب نموده است، گسترش یافته 1940و  1930هاي  توسط کریستالر و لوش در دهه
الب منطق دیگري غ، در مدل شبکه شهري، با تأکید بر کنترل ثقلی نواحی بازار است، مکان مرکزي یک منطق قلمرویی

مطالعات ساختار فضایی . اي اشاره دارد شود؛ و بر رقابت از راه دور و همکاري با نادیده گرفتن موانع فاصله می
گیرد؛ او )براساس مدل تک مرکزي سرچشمه می1964کالنشهرهااز نظریه موقعیت شهري و پژوهش نظري از آلنسو (

مدل ، از نظرگاه مورفولوژیکی. مراتبی اقتباس کرده است هاي شهري سلسله) بر سیستم1933نیز از پژوهش کریستالر (
، دهداي را مورد توجه قرار می) و نواحی حومهCBDتقسیم دقیق کار میان منطقه کسب و کار مرکزي (، تک مرکزي

، به عبارت دیگر. ها منبع عرضۀ نیروي کار هستندجایی که مرکز تجاري شهر منبع اصلی تقاضاي کار و حومه
 . ندازه مراکز از نظر اشتغال در یک منطقۀ تک مرکزي بسیار نامتعادل استا  توزیع

دایره . کند  از نظریه پردازانی است که ساخت اکولوژیک شهرها را در قالب دوایر متحدالمرکز بیان می "ارنست برگس"
صنایع سبک منطقه ، از واحدهاي مسکونی، دایره دوم، هاي اجتماعی و اداري است  فعالیت، مرکز تجارت شهر، اول

محل ، دایره چهارم، هاست محل سکونت کارمندان و کارگران کارخانه، دایره سوم، شود آلونک نشین تشکیل می
هاي خوابگاهی و شهرکهایی است که  شامل حومه، مرفه یا متوسط شهري است و دایره پنجم، سکونت طبقه ممتاز

پس از مطرح شدن . گردند روند و عصرها به آن باز می میساکنان آن در طول روز به محل اشتغال خود در شهر 
اي نظریه وي را تجزیه و  نگري ویژه با ژرف "همر هویت"یکی از محققان به نام، ساخت دوایر متحدالمرکز برگس

او معتقد است برخالف . مطرح ساخت"ساخت قطاعی شهر "نظریه جدیدي را به نام ، تحلیل کرد و با استفاده از آن
بلکه ، اي شکل بودن مناطق داخلی خود را حفظ کنند توانند براي همیشه حالت دایره ارنست برگس شهرها نمینظریه 

  . )1388، آورد(شکویی اي زمینه مساعدي براي توسعه به دست می حالت قطاعی بیش از دایره
شود که در آنها یان میبهتر ب، اي شکل هاي الگوي ستارهسیستم فضایی تک مرکزي با تعامل، از نظرگاه کارکردي

کالن شهر ، گیرند نظیر یک شهر تک مرکزيهاي تعامالت کاري از حومه به مرکز تجاري شهر سمت و سو میجریان
کند؛ که در آن شهر اصلی با عرضۀ نیروي کار و نواحی پیرامونی شهر اصلی  اي عمل میمتمرکز به مثابه یک منطقۀ گره

هاي تعامالت کاري ازنواحی پیرامونی به شهر اصلی جریان، بر این اساس. شوند ینیز با تقاضاي نیروي کار مشخص م
  . )Burger et al, 2011: 161کنند ( حرکت می

- ساختار تعامل فضایی میان آنها را بررسی می، ) با توجهبه دو عنصر نظام سکونتگاهی و تولیدي1976پیتر نیج کمپ (

او . شوندمیان عناصر ساختار فضایی ناشی می هاي قابل توجهتوانند از تفاوتالگوهاي جابه جایی می به اعتقاد او. کند
کند که بسته به درجۀ انحراف از عرضۀ محلیاین بیان می، مطالعه خود با استفاده از تجزیه و تحلیلِ چند معیاري در

ق پیرامونی هریبزرگ به مناطپراکندگی فضایی از مراکز ش، هاي فردي و جمعیمتصل به آنهاعناصر با توجه به اولویت
هاي جزء مرکزي نظریه، تعامل میان محل سکونت و محل کار. )Nijkamp, 2016: 5(آن اتفاق خواهد افتاد

هاي رفتاري به پاسخ، هاي شغلیانتشار فرصت، اي و همچنین ساختار فضایی است؛ در عملمطالعات شهري و منطقه
 هاي محل  اساساً میتوان گفت که تراکم و جابه جایی. کندسکونت ایجاد میکار و  اي را در ارتباط باپیچیده مراتب

هاي این فعالیت هاي اقتصادي مرتبط هستند کههاي جغرافیایی مختلفبه شدت به فعالیت  سکونت و جمعیت میان مکان
کاربري زمین (محل  سازي تعامل میانمدل. دهدفضایی نشان می مورفولوژیکی ساختار خود را در پیوندهاي، اقتصادي

که با ، در جریان بوده است 1960و  1950هايهایی است که از دههکار و سکونت) و رفت و آمد مسئله مهم تحلیل
 ,Rietveld and Reggianiفضایی شروع شد ( /آنتروپیهاي تعامل) در مورد مدل1967ون (ویلس کار اصلی

روابط فضایی میان محل کار و سکونت ، فضایی اي ساختارهترین جنبهیکی از مهم، به همین ترتیب. )1 :2010



 221            تهران يمنطقه کالنشهر يروستاها يریپذ ستیز نییتب

ابعاد مختلف ساختار . جایی فضایی استو جابه گیري الگوهاي تعامالتتعامالت و شکل وپیامدهاي آن بر رفتار
تاچه ، افتد؟ دومتوزیع جمعیت در مراکز چگونه اتفاق می، اول. دهندبه طور کلی به دو پرسش اصلی پاسخ می فضایی

پرسش اولبه ابعاد تک . اندجمعیت کالن شهر در مراکز شهري واقع شدهو یا در محیط پیرامونی پراکنده شدهحد 
 & Meijersشود (پراکندگی مربوطمی - در حالیکه پرسش دوم به ابعاد تمرکز، چند مرکزي اشاره دارد - مرکزي

Burger, 2009: 5( .  
  نظري پژوهش حاضر را به شرح زیر ارائه نمود: توان مدل می، با توجه به آنچه بدان اشاره گردید

 
  : مدل تحلیلی پژوهش3نمودار

  روش شناسی

باشد؛ که در آن با استفاده از مطالعات اسنادي و روش  هاي کیفی و کمی می پژوهش حاضر ترکیبی از نوع پژوهش
پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري  عوامل و سازو کارهاي فراروستایی و درون روستایی بر زیستدلفی در خصوص 

سپس از طریق رویکرد کمی و بر مبناي نظرسنجی از . شود و الگوي مفهومی ارائه میمربوط به شهرستان ورامین 
بر موضوع تحقیق و گستره موضوعی توان بیان نمود که تحقیق حاضر با عنایت  از سویی می. شود خبرگان پرداخته می

تحلیلی است به طوري که دو الگوي رایج روش شناختی  - انجام تحقیق حاضر از نوع پژوهش اکتشافی، و ابعاد مساله
به منظور . هاي علمی شامل روش استقرائی و روش قیاسی مورد استفاده قرار گرفته است پایه در انجام پژوهش

در . استفاده شد، سوال تنظیم شده بود 197مه محقق ساخته که بوسیله طیف لیکرت در شناسایی اولیه و تدوین پرسشنا
متخصصین و ، هاي مذکور از طریق آزمون آماري تایید عاملی اکتشافی و نظرسنجی نهایی از خبرگان نهایت گویه

هاي اولیه  ل زیر ابعاد و گویهدر جدو. کارشناسان(با استفاده از ابزار پرسشنامه) مورد تایید و تلخیص نهایی قرار گرفت
  . )1اند(جدول  مطرح شده پژوهش نمایش داده شده

 پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهر تهران و شهرستان ورامین عوامل درون روستایی در آشکارسازي وضعیت زیست: 1 جدول

 معرف مولفه ابعاد

اجتماعی
 آموزش عمومی 

 مدارس)، کودكرضایتمندي از سرانه فضاهاي آموزشی ( مهد 

 رضایتمندي از کیفیت دسترسی دانش آموزان به مدارس 

 رضایتمندي از کیفیت تجهیزات آموزشی مدارس

 هاي آموزشی مدارس رضایتمندي از کیفیت ساختمان

 کیفیت تدریس معلمان و اساتید



  المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین                    222

 

تفریحات و اوقات 
 فراغت

 ها رضایتمندي از کیفیت دسترسی به کتابخانه

 ها و مراکز گردشگري رضایتمندي از کیفیت دسترسی به رستوران

 اماکن فرهنگی و مذهبی رضایتمندي از کیفیت دسترسی به

 رضایتمندي از کیفیت دسترسی به فضاهاي تفریحی و ورزشی

مالحظات و 
هاي  مراقبت

پزشکی و بهداشتی 
 فردي و عمومی

 هاي پزشکی  رضایتمندي از دسترسپذیري فوریت

 ). . . درمانگاه و بیمارستان و، رضایتمندي از کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی(خانه بهداشت

 ). . . ایدز و، هاي ترك اعتیاد  هاي بهداشتی عمومی( کمپینگ رضایتمندي از دسترسی به مراقبت

 هاي بهداشتی عمومی کیفیت مراقبت

 زندگیهاي سطحی در محل  رضایتمندي از کیفیت دفع آب

 رضایتمندي کیفیت از بین بردن حیوانات موذي و ولگرد

امنیت فردي و 
 اجتماعی

 احساسامنیت ساکنین

 ). . . وقوع عمد جرائم خشن ( قتل و 

 سطح فساد اجتماعی

 هاي فردي کیفیت آزادي

 رضایتمندي از وضعیت نورپردازي روستا در شب

 روستاعدم حضور افراد ولگرد در 

 عدم حضور متکدیان در روستا

 عدم استعمال مواد مخدر در روستا

 عدم نزاع و درگیري فردي و جمعی در روستا

 امنیت تردد پیاده و سواره(زنان و دختران) در شب در روستا

 تشکیل گشتهاي امنیتی داوطلب

 محسوسرضایتمندي از وجود گشتهاي انتظامی به صورت محسوس و نا 

 رضایتمندي از برخورد با افراد ولگرد توسط نیروي انتظامی

پیوستگی و تعلق 
 مکانی

 تمایل به ادامه زندگی نسل جوان در روستا

 تمایل به سرمایه گذاري در روستا

 حضور و زندگی افراد مرفه در روستا

 احساس هویت در روستا

 تمایل به پیاده روي در مکان

 محدوده نسبت به سایر نقاط شهرستان مطلوبیت دسترسی

 هاي اطراف  میزان همگونی و هم سطح بودن با همسایه

 کیفیت روابط همسایگان و بستگان با یکدیگر

 ها در امور همگانی  میزان مشارکت همسایه

 امیدواري به بهبود شرایط روستا

 میزان اعتماد به مردم روستا

و مشارکت 
 همبستگی

 رضایت از رفتار همسایگان

 قابل اعتماد بودن شوراي روستا و دهیاري

 آمادگیبرایتشکیل نهادهایمردمیروستا

 میزانعضویتدرتشکلهایمذهبیواجتماعی در روستا
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 مشارکت داوطلبانه ساکنین براي آبادانی روستا

 ارتباط ساکنین با شوراي روستا و دهیاري

 هاي عمرانی روستا  مردم در حین انجام پروژهمشارکت 
زیست محیطی

 

وضعیت بهداشت 
 عمومی محیط

 رضایتمندي از نظافت اماکن عمومی

 رضایتمندي از کیفیت جمع آوري زباله

 امنیتدرمقابآلبگرفتگی معابر

 رضایتمندي از نظافت سرویس بهداشتیعمومی

 عدم وجود حیوانات موذي و ولگرد

 وضعیت قرار گیري مخازن زباله

 عدم دیوارنویسی و نماي ابنیه(آلودگی بصري)

 روستا نظافت عمومی

 کیفیت آب شرب 

 عدم آلودگی ناشی از رفت و آمد وسایل نقلیه

 عدم آلودگی هوا

 هاي صنعتی  ها و کارخانه عدم آلودگی ناشی از کارگاه

 فاضالبرضایتمندي از سیستم شبکه 

 عدم وجود کاربریهاي ناسازگار و مزاحم

 عدم آلودگی صوتی

کالبدي
 

 کیفیت بصري

 روستا ). . . کیفیت زیباي طبیعی(فضاي سبز؛ لچکها و

 ها و معماري بناها(کیفیت منظر) به نماي ساختمان نظم بخشیدن

 ). . . مبلمان و، سلسله مراتب دسترسی ها، ها (نورپردازي  مطبوعیت پیاده راه

 سرزندگی

 برگزاریمراسموجشنهاي عمومی

 ماهانه)، هفتگی، پیش بینی مکان هایی براي تجمع و مراسم(روزانه

 هاي روستا  ایجاد کاربریها و فضاهاي شبانه روزي در مجاورتمسیرخیابان

 تعامالت اجتماعی در میادین محالت و مرکز روستا

 محیط خوانایی افزایش طریق از پیاده تردد مسیرهاي به بخشی هویت

 ) در روستا. . . خدماتی و، تفریحی، وجود تنوع کاربریهاي خدماتی ضروري(تجاري

 فضاي سبز و
 عمومی

 از فضاي بازي در روستا رضایت

 فضاي حضور براي سالمندان رضایت از وجود

 اوقات فراغت براي جواناني کیفیت فضاها از وجود رضایت

 رضایت از فضاهاي عمومی تعامالت اجتماعی

 کیفیت مسکن

 هاي مسکن با توجه به کارکردهاي روستایی رضایت از فضاي کافی اتاق

 مساحت مناسب مسکن

 استحکام اسکلت مسکن

 قدمت مناسب ابنیه

 قیمت مناسب مسکن

 قیمت مناسب زمین

 مناسب در مسکنرضایتمندي از سیستم گرمایش و سرمایش 
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 برخورداري از سیستم دفع بهداشتی و فاضالب در مسکن

دي
صا

اقت
 

 کاالهاي مصرفی

 ). . . . جات و  میوه، سبزي، رضایتمندي از میزان مصرف مواد غذایی(گوشت

 جامعه اقشار تمام متناسب کاال و خدمات رضایتمندي از عرضه

 ). . . پوشاك و ، لوازم برقیرضایتمندي از میزان مصرف کاال و خدمات( 

 گردشگري 

 سنتی در روستا هايجشنواره رضایتمندي از برگزاري

 گردشگري روستا هايتوسعه طرح در مشارکت خصوصی رضایتمندي از مشارکت بخش

 این روستا در هاي مختلفآژانس و تورها رضایتمندي از وجود

 استفاده از ظرفیت گردشگري روستا

 تقویت صنایع و هنرهاي دستی جاذب گردشگران

 روحیه میهمان نوازي گردشگران در مردم روستا

 مدیریت آثار گردشگري روستا

 اشتغال و درآمد

 عدم وجود بیکاري در روستا

 توانایی تامین مسکن مناسب

 تناسب بار تکفل

 توانایی نوسازي مسکن روستایی

 انداز  پسرضایتمندي از میزان 

 زندگی هزینه سازي برآورده

 داشتن شغل مناسب

 رضایتمندي از میزان درآمد 

 عدم وابستگی به یارانه

تاسیسات و 
 تجهیزات

 آسفالت)، نماها، رضایتمندي از کیفیت خیابان(کف سازي

 هارضایتمندي از کیفیت تأمین نیازهاي روزمره توسط فروشگاه

 هاي بهداشتی در محدوده روستاو سرویستعبیه آبخوري 

 پست و اینترنت، تلفن، گاز، برق، رضایتمندي از کیفیت شبکه آب

 رضایتمندي از کیفیت خدمات اداري و دولتی

 بانکی و اداري خدمات به رضایتمندي از دسترسی

 کیفیت تأمین انرژي

 ). . . انتظامی وامکانات اضطراري(نیروي  رضایتمندي از دسترسی به

 هاي ارتباطیسطح بندي راه

حمل و نقل 
 عمومی

 روز ساعت هر عمومی در نقل و حمل وسایل رضایتمندي از حضور

 نقل عمومی هاي حمل ورضایتمندي از توزیع مناسب ایستگاه

 دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی در مواقع ضروري

 وسایل نقلیه عمومیرضایتمندي از ساعات کار مناسب 

 شهري)- رضایتمندي از کیفیت جابجایی مسافر توسط وسایل نقلیه عمومی(روستا
   National Research Council(2002); Wheller(2001); Lau Leby et al(2010); Pierson etمنبع: 

خبرگان و متخصصین جغرافیاي شهري و شهرسازي ، تخصصی بوده و اهل فن، موضوع تحقیق، با عنایت بر اینکه
  توانند به تبیین شرایط موجود بپردازند؛ لذا در نتیجه جامعه آماري شامل متخصصین و کارشناسان و اساتید جغرافیاو می
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که از روش نمونه گیري کوکران اقدام به شناسایی آنها . شهرسازي خواهد بود، مدیریت شهري، ریزي شهري برنامه
  . شد

نفر انتخاب شده و هر یک از افراد داراي حداقل یکی از  140جامعه آماري از روش نمونه گیري کوکران به تعداد 
 شروط زیر بودند:

 20جغرافیاي شهري و برنامه ریزي منطقه اي(، اساتید شهرسازي. نفر) 40دانشجویان دکتري و برنامه ریزي روستایی (
، استانداري، نفر) 20(بنیاد مسکن، نفر) 20(محیط زیست)، تاریخ، قتصاددانا، صاحبنظران موضوع(جامعه شناس، نفر)

  نفر) 20(عمران زمین و مسکن و شهرداري، راه و شهرسازينفر) و  20(فرمانداري و بخشداري
هاي پرسشنامه اي) بوده و در فرآیند تجزیه و تحلیل  هاي پژوهش حاضر از نوع ذهنی(داده بدین ترتیب داده

پذیري روستاهاي  عوامل درون روستایی و برون/ فراروستایی بر زیستدر راستاي طراحی ، پژوهشهاي   داده
و در راستاي  SPSSاز آزمون تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار پیرامون کالنشهري مربوط به شهرستان ورامین 

   .استفاده شد lisrelاز تحلیل عاملی تاییدي در نرم افزار ، تایید الگوي عوامل

  شناخت محدوده مورد مطالعه

درجه شرقی و عرض  40درجه و  51درجه تا  30درجه و  51شهرستان ورامین از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول 
درصد  39/9کیلومتر مربع و  1775این شهرستان با مساحت . شمالی واقع شده است 35° 45تا  35°28جغرافیایی 

هاي   جنوب شرقی استان و حاشیه شمال غربی کویر مرکزي و در همسایگی استاندر منتهی الیه ، مساحت استان تهران
از نظر موقعیت طبیعی از . هاي پاکدشت و رگ از شمال و غرب) قرار دارد  سمنان و قم(از شرق و جنوب) و شهرستان

جنوب به سیاه کوه و کویر از ، از شرق به ارتفاعات پارچین و قره آغاج و بی بی شهربانو، هاي البرزشمال به رشته کوه
در نقشه زیر موقعیت جغرافیایی شهرستان ورامین . شود  هاي تهران و کرج منتهی می  مرکزي ایران و از غرب به دشت

 توان مشاهده نمود:  را می

  
  هاي ارتباطیها و راه  آبادي موقعیت شهرستان ورامین و: 1نقشه 

نظر تقسیمات کشوري شهرستان ورامین از بخش ورامین و از ، 1395بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال 
آبادي را  156این شهرستان داراي دو بخش جواد آباد و مرکزي و . جوادیه تشکیل شده و داراي دو نقطه شهري است
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درصد  48. 38یعنی چیزي حدود ، آبادي خالی از سکه هستند 60، از این تعداد آبادي. در خود جاي داده است
 . باشند  خالی از سکنه میها   آبادي

  هاي پژوهش  یافته

 پذیري: اکتشاف عوامل برون روستایی ودرون روستایی موثر بر آشکارسازي زیست- 1

پذیري  عوامل درون روستایی و برون/ فراروستایی بر زیست، پژوهش مشاهده گردید - 1 که در جدول شماره  به طوري
نخست بوسیله مطالعات اسنادي مورد شناسایی اولیه قرار ، ن ورامینروستاهاي پیرامون کالنشهري مربوط به شهرستا

گرفته و در این گام از پژوهش سپس به طرق جامعه خبرگان و تایید عاملی اکتشافی مورد تدقیق و تایید نهایی قرار 
نقش هر یک از مقدار پایایی هر سؤال تاثیرگذار است؛ لذا نخست به ، از آنجایی که براي شناسایی عوامل. گیرند می

، پذیري روستاهاي پیرامون شهرستان ورامین عوامل درون روستایی و برون/ فراروستایی بر زیستسؤاالت مربوط به 
 . براي برآورد پایایی اولیه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. شود در پایایی کل مقیاس پرسشنامه مربوطه پرداخته می

  پذیري: روستایی موثر بر آشکارسازي زیستعوامل برون شناسایی و تدقیق  - 1- 1
پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر  هاي فرا روستایی(برون روستایی)زیستشناخت و تدقیق شاخص

 باشد:  روستاهاي شهرستان ورامین داراي مراحل زیر می

  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري عوامل فرا روستایی موثر بر زیست پایایی اولیه پرسشنامه :2جدول 

 آلفا تعداد

19 911/0 

پذیري روستاهاي  همچنین محاسبه ضریب تاثیر هر یک از عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست
از سؤاالت در پایایی کل مقیاس  پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي شهرستان یا به عبارتی دیگر نقش هر یک

 است ه نشان داده شد 3در جدول 

پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید  نقش هریک از سؤاالت عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست :3جدول 
  بر روستاهاي شهرستان ورامین در پایایی کل مقیاس

 سؤاالت
ضریب همبستگی 

 اي اي نقطه  دورشته

ضریب پایایی در 
 صورت حذف سؤال

 سؤاالت
ضریب همبستگی 

 اي نقطه اي  دورشته

ضریب پایایی در 
 صورت حذف سؤال

1 877/0 900/0 11 885/0 891/0 

2 863/0 901/0 12 864/0 900/0 

3 854/0 909/0 13 891/0 847/0 

4 809/0 903/0 14 884/0 866/0 

5 836/0 898/0 15 847/0 893/0 

6 842/0 894/0 16 803/0 891/0 

7 892/0 890/0 17 823/0 887/0 

8 843/0 907/0 18 809/0 869/0 

9 866/0 892/0 19 824/0 880/0 

10 879/0 902/0  
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پذیري روستاهاي پیرامونی  در این مرحله از پاالیش و اکتشاف عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست
ضریب تعیین(پایایی) همه سؤاالت مربوط به عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت ، شهرستان ورامین

در این . باشد می 3. 0پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي شهرستان ورامین بیشتر از  زیست
یري روستاهاي پیرامونی پذ مرحله از غربال و تدقیق عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست

کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي شهرستان ورامین چنانچه در ستون اول (میزان همبستگی سؤال با کل سؤاالت سازه 
باشد یا در ستون دوم (ضریب پایایی  3/0کمتر از ، مربوط به عوامل کالن یا فراروستایی) میزان همبستگی محاسبه شده

بایستی ، عامل فراروستایی مورد نظر، ست آمده بیشتر از آلفاي کل پرسشنامه باشددر صورت حذف سؤال) ضریب بد
در این مرحله نتیجه محاسبات مربوط به شناسایی اولیه عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت . حذف گردد

ز این دارد که همه عوامل پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي شهرستان ورامین نشان ا زیست
پس از آزمون پایایی عوامل فراروستایی . باشندمی 3/0داراي میزان همبستگی بیشتر از ، ي ذکر شدهنوزده گانه

ساختار عاملی این عوامل با روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار ، پذیري آشکارسازي وضعیت زیست
اکتشافی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرهاي  - اختار زیر بناییدر تحلیل عاملی محقق درصدد کشف س. گرفت

پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي  فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست
ممکن ، شهرستان ورامین بوده و پیش فرض اولیه محقق آن است که هر عامل کالن بر اساس تئوري امکان و احتمال

تدقیق و ، تحلیل عاملی جهت اکتشاف. شبکه اي باشد - ايا هر عامل فراروستایی دیگر در ارتباط زنجیرهاست ب
پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید  شناسایی نهایی عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست

تشکیل ماتریسی از ضرایب ، نمونه گیريبر روستاهاي شهرستان ورامین داراي چهار مرحله است:آزمون کفایت 
ها به منظور به حداکثر رساندن  چرخش عامل، ها از ماتریس همبستگیاستخراج عامل، همبستگی عوامل فراروستایی

در تحلیل عاملی ابتدا باید اطمینان حاصل شود که آیا . باشد 5/0ها که مقدار آن باید بیش از رابطه متغیرها و عامل
  . و آزمون بارتلت استفاده شد KMO توان استفاده کرد بدین منظور از شاخص د براي تحلیل را میهاي موجو داده

  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري کفایت نمونه گیري عوامل فراروستایی موثر بر زیست :4جدول
 KMO 799/0شاخص

 11/3561 آزمون بارتلت

 18 درجه آزادي

 001/0 سطح معنی داري

باشد) تعداد نمونه می 6/0باشد(شاخص مناسب بیشتر از   می 799/0برابر ، KMO ارزش عددي شاخص از آنجا که
باشد درصد می 05/0داري آزمون بارتلت کمتر از آماري براي تحلیل عاملی کفایت الزم را داشته و مقدار سطح معنی

پذیري  در آشکارسازي وضعیت زیست تحلیل عاملی براي شناسایی عوامل فراروستایی موثر، دارد  که بیان می
) 5در جدول شماره(. مدل عاملی مناسب است، روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي شهرستان ورامین

پذیري روستاهاي  عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست هاي مربوط به اشتراك استخراجی  یافته
، ید بر روستاهاي شهرستان ورامین نشان داده شده است؛ اشتراك استخراجی عوامل کالنپیرامونی کالنشهرها با تاک

در این مرحله عوامل فراروستایی که مقادیر اشتراك . باشد بیانگر میزان تبیین واریانس عوامل فراروستایی می
  . گردد  است حذف می 5/0 شان کوچکتر ازاستخراجی
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  پذیري مربوط به عوامل فراروستایی موثر بر زیستنتایج اشتراك استخراجی :  5جدول 

پذیري  در آشکارسازي وضعیت زیستفراروستایی موثر  ستخراجی عواملبا توجه به نتایج بدست آمده اشتراك ا
  . عوامل تایید شدندهمه  بنابراین. شوند می –باشند در این مرحله حذف  5/0روستاهاي پیرامون کالنشهرها که کمتر از 

پذیري  کننده عوامل فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیستمرحله سوم از تحلیل عاملی اکتشافی؛ تعیین
پذیري روستاهاي  روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي شهرستان ورامین هستند که در تحلیل زیست

این جدول تعداد عوامل شناسایی شده و میزان تبیین واریانس براي هر یک از  در. مانندمی پیرامونی کالنشهرها باقی
توان بیان کرد که در اینجا هر نوزده عامل می SPssبا توجه به نتایج خروجی برآمده از تحلیل . آنها مشخص گردید

همچنین بر اساس جدول  .مانندفراروستایی مطرح شده داراي بردارهاي ویژه بزرگتر از یک هستند و در مدل باقی می
 19عامل دوم حدود ، درصد 23عامل اول حدود ، چهار عامل داراي بردارهاي ویژه بزرگتر از یک هستند - 6شماره 
همچنین واریانس . دهددرصد از واریانس را توضیح می 14درصد و عامل چهارم  17عامل سوم حدود ، درصد

درصد واریانس عوامل  73معناست که این چهار عامل حدود این به این . درصد است 12/73تجمعی برابر با 
پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي  فراروستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست

 . درصد باشد 60الزم به ذکر است میزان تبیین واریانس تجمعی باید بزرگتر از . دهدشهرستان ورامین را توضیح می

  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري جدول تبیین واریانس عوامل فراروستایی موثر بر زیست :6جدول 

 طبقات

 مقادیر ویژه عامل استخراجی با چرخش مقادیر ویژه

 درصد واریانس مجموع
درصد 
 تجمعی

 مجموع
درصد 
 واریانس

 درصد تجمعی

1 888/7 111/23 111/23 455/3 002/23 002/23 

2 654/2 133/19 2/42 359/3 111/19 113/42 

3 166/2 426/17 6/59 006/3 007/17 120/59 

4 999/1 502/14 1/74 001/3 001/14 121/73 

عوامل فراروستایی 
 پذیري موثر بر زیست

عوامل فراروستایی موثر بر  اشتراك استخراجی
 پذیري زیست

 اشتراك استخراجی

1 814/0 11 875/0 

2 888/0 12 843/0 

3 802/0 13 821/0 

4 863/0 14 817/0 

5 856/0 15 806/0 

6 887/0 16 851/0 

7 866/0 17 853/0 

8 803/0 18 855/0 

9 800/0 19 879/0 

10 864/0  
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شود که هر یک از عوامل فراروستایی در  تحلیل عاملی اکتشافی ماتریس چرخش یافته مشخص می در مرحله آخر
هر عامل را در هر سطر مشخص کرده و در دسته مربوطه براي این منظور بزرگترین عدد . گیرد خوشه قرار می کدام

  . گیرد قرار می
  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري تهران ماتریس چرخش یافته بارهاي عاملی سؤاالت مقیاس عوامل فراروستایی موثر بر زیست : 7جدول 

  1397، گان نگارندههاي میدانی و محاسبات   ماخذ: یافته

عامل در  4عامل در خوشه کالبدي)؛ ( 7داده شده است از بین عوامل مطروحه( - 7 همانطور که در جدول شماره
 . عامل در خوشه زیست محیطی) شناسایی و نهایی شدند 6عامل در خوشه اجتماعی)؛ ( 2خوشه اقتصادي)؛ (

مل  گویه ها ابعاد
عوا

1 

مل 
عوا

2 

مل 
عوا

3 

مل 
عوا

4 

عوامل فراروستایی 
 کالبدي

    814/0 )1300- 1390تحوالت شهر و شهرنشینی(
    888/0 اثرات طرحهاي توسعه شهري بر روستا

    802/0 سیاستهاي عرضه زمین و مسکن در تحوالت کالبدي
    863/0 مقررات صدور پروانه ساختمانی

    856/0 نقش تعاونیهاي مسکن در تحوالت کالبدي
    887/0 ورامینالحاق روستاهاي پیرامون 

طراحی و مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله بر اساس 
 2800رعایت آیین نامه 

866/0 
   

عوامل فراروستایی 
 اقتصادي

   803/0  ساختار اقتصادي متمرکز و دولت گرا
   800/0  اقتصاد نفتی و تاثیر آن بر تحوالت فضایی

اي یاتشدید  ناحیهتخصیص فضایی منابع مالی: یکپارچگی 
 شکاف فضایی بین شهر و روستا

 864/0 
  

   875/0  فضایی جمعیت - فرایند تحرکات مکانی 
عوامل فراروستایی 

 اجتماعی- جمعیتی

  843/0   شهري و تحوالت اجتماعی- هاي روستا  مهاجرت
  821/0   )20. 02. 1383رعایت قانون مدیریت پسماندها(مصوب

عوامل فراروستایی 
 زیست محیطی

رعایت آیین نامه جلوگیري از آلودگی آب(آبهاي سطحی و 
 )18. 02. 1371زیرزمینی) (مصوب 

 
  

817/0 

آیین نامه جلوگیري از آلودگی آّب  14و  5رعایت ماده 
 (فاضالب و استاندارد دفع آن)

 
  

806/0 

. 1378رعایت آیین نامه جلوگیري از آلودگی صوتی(مصوب 
3 .19( 

 
  

851/0 

رعایت آیین نامه اجرایی جلوگیري از آلودگی هوا(مصوب 
1379 .6 .16( 

 
  

853/0 

. 1374رعایت قانون حفظ کاربري اراضی و باغها(مصوب 
03 .31( 

 
  

855/0 

رعایت آیین نامه ضوابط و معیارهاي استقرار صنایع(مصوب 
1378 .12 .15( 

 
  

879/0 
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پذیري روستاهاي پیرامونی  آشکارسازي وضعیت زیستشناسایی و تدقیق عوامل درون روستایی موثر در - 1- 2
  کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي شهرستان ورامین:

پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي  شناخت و تدقیق شاخصهاي درون روستایی زیست
  باشد:  شهرستان ورامین داراي مراحل زیر می

  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري عوامل درون روستایی موثر بر زیست : پایایی اولیه پرسشنامه8جدول

 آلفا تعداد

116 914/0 

پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها با  : نقش هریک از سؤاالت عوامل درون روستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست9جدول 
  تاکید بر روستاهاي شهرستان ورامین در پایایی کل مقیاس

سؤاالت
 

 همبستگی 
ضریب
دورشته
  

اي نقطه اي
 در  

 پایایی
ضریب

صورت حذف سؤال
 

سؤاالت
 

 همبستگی 
ضریب
دورشته
  

اي نقطه اي
 در  

 پایایی
ضریب

صورت حذف سؤال
 

سؤاالت
 

 همبستگی 
ضریب
دورشته
  

اي نقطه اي
 در  

 پایایی
ضریب

صورت حذف سؤال
 

سؤاالت
 

 همبستگی 
ضریب
دورشته
  

اي نقطه اي
  

 پایایی
ضریب

صورت حذف سؤالدر 
 

1 811/0 805/0 30 706/0 703/0 59 912/0 903/0 88 903/0 844/0 

2 825/0 803/0 31 647/0 677/0 60 901/0 897/0 89 931/0 914/0 

3 836/0 814/0 32 666/0 607/0 61 934/0 922/0 90 906/0 900/0 

4 802/0 901/0 33 901/0 903/0 62 893/0 888/0 91 844/0 806/0 

5 974/0 912/0 34 648/0 633/0 63 909/0 901/0 92 839/0 824/0 

6 899/0 896/0 35 804/0 899/0 64 966/0 904/0 93 844/0 832/0 

7 458/0 777/0 36 766/0 746/0 65 971/0 965/0 94 923/0 911/0 

8 904/0 900/0 37 737/0 704/0 66 941/0 933/0 95 899/0 854/0 

9 917/0 863/0 38 844/0 831/0 67 944/0 963/0 96 901/0 897/0 

10 888/0 758/0 39 749/0 679/0 68 907/0 903/0 97 914/0 909/0 

11 894/0 873/0 40 678/0 607/0 69 906/0 877/0 98 866/0 809/0 

12 677/0 879/0 41 663/0 574/0 70 901/0 897/0 99 888/0 877/0 

13 844/0 832/0 42 733/0 741/0 71 933/0 901/0 100 866/0 836/0 

14 863/0 809/0 43 766/0 734/0 72 903/0 898/0 101 839/0 824/0 

15 874/0 870/0 44 699/0 634/0 73 934/0 884/0 102 847/0 833/0 

16 921/0 896/0 45 746/0 722/0 74 954/0 868/0 103 878/0 833/0 

17 814/0 892/0 46 733/0 730/0 75 931/0 906/0 104 909/0 914/0 

18 902/0 901/0 47 769/0 750/0 76 923/0 842/0 105 966/0 934/0 

19 746/0 759/0 48 693/0 680/0 77 915/0 899/0 106 977/0 936/0 

20 847/0 866/0 49 890/0 888/0 78 932/0 844/0 107 769/0 733/0 

21 798/0 749/0 50 933/0 921/0 79 911/0 902/0 108 709/0 702/0 

22 736/0 722/0 51 559/0 602/0 80 933/0 944/0 109 856/0 844/0 
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23 888/0 863/0 52 603/0 614/0 81 909/0 901/0 110 877/0 876/0 

24 903/0 897/0 53 934/0 912/0 82 705/0 898/0 111 889/0 860/0 

25 895/0 891/0 54 943/0 939/0 83 782/0 884/0 112 844/0 843/0 

26 888/0 885/0 55 941/0 879/0 84 943/0 901/0 113 866/0 857/0 

27 714/0 663/0 56 936/0 906/0 85 906/0 879/0 114 869/0 863/0 

28 697/0 733/0 57 923/0 914/0 86 901/0 894/0 115 679/0 677/0 

29 799/0 788/0 58 954/0 897/0 87 888/0 856/0   

پذیري روستاهاي  : آزمون کفایت نمونه گیري مربوط به عوامل عوامل درون روستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست10جدول
  پیرامونی کالنشهرها با تاکید بر روستاهاي شهرستان ورامین

 KMO 822/0شاخص

 11/3647 آزمون بارتلت

 115 درجه آزادي

 001/0 سطح معنی داري

  پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهرها اشتراك استخراجی عوامل درون روستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست: نتایج 11جدول 

 اشتراك استخراجی عامل اشتراك استخراجی عامل اشتراك استخراجی عامل اشتراك استخراجی عامل

1 777/0 30 688/0 59 566/0 88 744/0 

2 745/0 31 596/0 60 633/0 89 769/0 

3 746/0 32 506/0 61 674/0 90 674/0 

4 842/0 33 755/0 62 688/0 91 366/0 

5 436/0 34 751/0 63 694/0 92 777/0 

6 756/0 35 633/0 64 697/0 93 509/0 

7 706/0 36 624/0 65 564/0 94 602/0 

8 701/0 37 654/0 66 550/0 95 633/0 

9 705/0 38 603/0 67 634/0 96 630/0 

10 844/0 39 607/0 68 302/0 97 247/0 

11 863/0 40 608/0 69 888/0 98 756/0 

12 444/0 41 703/0 70 705/0 99 401/0 

13 866/0 42 709/0 71 782/0 100 700/0 

14 804/0 43 422/0 72 639/0 101 669/0 

15 762/0 44 347/0 73 906/0 102 400/0 

16 423/0 45 668/0 74 707/0 103  
17 412/0 46 411/0 75 369/0 104  
18 623/0 47 581/0 76 317/0 105  
19 634/0 48 587/0 77 756/0 106  
20 741/0 49 667/0 78 711/0 107  
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21 369/0 50 398/0 79 716/0 108  
22 705/0 51 567/0 80 719/0 109  
23 609/0 52 663/0 81 700/0 110  
24 777/0 53 622/0 82 633/0 111  
25 635/0 54 746/0 83 307/0 112  
26 366/0 55 844/0 84 533/0 113  
27 577/0 56 769/0 85 666/0 114  
28 302/0 57 711/0 86 699/0 115  
29 569/0 58 333/0 87 314/0   

  روستاهاي پیرامونی کالنشهرهاپذیري  : جدول تبیین واریانس عوامل درون روستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست12جدول 

 مقادیر ویژه عامل استخراجی با چرخش مقادیر ویژه طبقات

درصد  درصد واریانس مجموع
 تجمعی

درصد  مجموع
 واریانس

 درصد تجمعی

1 455/6 321/24 321/24 566/4 112/24 112/24 

2 334/4 101/18 422/42 220/4 220/18 332/42 

3 999/3 003/17 425/59 009/3 118/17 450/59 

4 874/3 011/16 436/75 002/3 009/16 459/75 

پذیري  : ماتریس چرخش یافته بارهاي عاملی سؤاالت مقیاس عوامل درون روستایی موثر در آشکارسازي وضعیت زیست13جدول 
  روستاهاي پیرامونی کالنشهرها

مل  گویه ها
عوا

1 

مل 
عوا

2 

مل 
عوا

3 

مل 
عوا

4 

مل  گویه ها
عوا

1 

مل 
عوا

2 

مل 
عوا

3 

مل 
عوا

4 

رضایتمندي از سرانه 
فضاهاي آموزشی ( مهد 

 کودك، مدارس)

777/0    

نظم بخشیدن به نماي 
ها و معماري  ساختمان

 بناها(کیفیت منظر)
  622/0  

رضایتمندي از کیفیت 
دسترسی دانش آموزان به 

 مدارس

745/0    

ها   مطبوعیت پیاده راه
(نورپردازي، سلسله مراتب 

 ها، مبلمان و. . . )دسترسی 
  746/0  

رضایتمندي از کیفیت 
 تجهیزات آموزشی مدارس

746/0    
برگزاري مراسم و جشنهاي 

 عمومی
  844/0  

کیفیت تدریس معلمان و 
 اساتید

842/0    

پیش بینی مکان هایی براي 
تجمع و مراسم(روزانه، 

 هفتگی، ماهانه)
  769/0  

رضایتمندي از کیفیت 
اماکن فرهنگی و دسترسی به 

 مذهبی

756/0    
تعامالت اجتماعی در میادین 

 محالت و مرکز روستا
  711/0  

  566/0  وجود تنوع کاربریهاي     706/0رضایتمندي از کیفیت 
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دسترسی به فضاهاي 
 تفریحی و ورزشی

خدماتی ضروري(تجاري، 
تفریحی، خدماتی و. . . ) در 

 روستا

رضایتمندي از دسترس 
 هاي پزشکی  فوریتپذیري 

701/0    
رضایت از فضاي بازي در 

 روستا
  633/0  

رضایتمندي از کیفیت 
خدمات پزشکی و 

بهداشتی(خانه بهداشت، 
 درمانگاه و بیمارستان و. . . )

705/0    
رضایت از وجود فضاي 
 حضور براي سالمندان

  674/0  

هاي بهداشتی  کیفیت مراقبت
 عمومی

844/0    

وجود کیفیت رضایت از 
فضاهاي اوقات فراغت براي 

 جوانان
  688/0  

رضایتمندي از کیفیت دفع 
 هاي سطحی آب

863/0    
رضایت از فضاهاي عمومی 

 تعامالت اجتماعی
  694/0  

    866/0 احساس امنیت ساکنین

رضایت از فضاي کافی 
هاي مسکن با توجه به  اتاق

 کارکردهاي روستایی
  697/0  

جرائم خشن ( وقوع عمد 
 قتل و . . . )

  564/0   مساحت مناسب مسکن    804/0

  550/0   استحکام اسکلت مسکن    762/0 سطح فساد اجتماعی
عدم استعمال مواد مخدر در 

 روستا
  634/0   قدمت مناسب ابنیه    623/0

عدم نزاع و درگیري فردي و 
 جمعی در روستا

634/0    

رضایتمندي از سیستم 
گرمایش و سرمایش مناسب 

 در مسکن
  888/0  

امنیت تردد پیاده و 
سواره(زنان و دختران) در 

 شب در روستا

741/0    

برخورداري از سیستم دفع 
بهداشتی و فاضالب در 

 مسکن
  705/0  

رضایتمندي از وجود 
گشتهاي انتظامی به صورت 
 محسوس و نا محسوس

705/0    

رضایتمندي از میزان مصرف 
مواد غذایی(گوشت، سبزي، 

 جات و . . . . ) میوه
  782/0  

تمایل به ادامه زندگی نسل 
 جوان در روستا

609/0    

رضایتمندي از عرضه 
خدمات و کاال متناسب تمام 

 اقشار جامعه
  639/0  

تمایل به سرمایه گذاري در 
 روستا

777/0    

رضایتمندي از میزان مصرف 
 کاال و خدمات( لوازم برقی،

 پوشاك و . . . )
   906/0 

    635/0 احساس هویت در روستا
رضایتمندي از برگزاري 

 هاي سنتی  جشنواره
   707/0 

مطلوبیت دسترسی محدوده 
نسبت به سایر نقاط 

 شهرستان

577/0    
استفاده از ظرفیت 
 گردشگري روستا

   756/0 

 711/0   تقویت صنایع و هنرهاي     569/0کیفیت روابط همسایگان و 
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 دستی جاذب گردشگران بستگان با یکدیگر

ها در   میزان مشارکت همسایه
 امور همگانی

688/0    
روحیه میهمان نوازي 

 گردشگران در مردم روستا
   716/0 

امیدواري به بهبود شرایط 
 روستا

596/0    
مدیریت آثار گردشگري 

 روستا
   719/0 

    506/0 میزان اعتماد به مردم روستا
عدم وجود بیکاري در 

 روستا
   700/0 

 633/0    توانایی تامین مسکن مناسب    755/0 رضایت از رفتار همسایگان

قابل اعتماد بودن شوراي 
 روستا و دهیاري

751/0    
توانایی نوسازي مسکن 

 روستایی
   533/0 

میزان عضویت در تشکلهاي 
مذهبی و اجتماعی در 

 روستا

633/0    
رضایتمندي از میزان 

 انداز  پس
   666/0 

مشارکت داوطلبانه ساکنین 
 براي آبادانی روستا

 699/0    برآورده سازي هزینه زندگی    624/0

ارتباط ساکنین با شوراي 
 روستا و دهیاري

 744/0    رضایتمندي از میزان درآمد    654/0

مشارکت مردم در حین 
هاي عمرانی   انجام پروژه

 روستا

 769/0    عدم وابستگی به یارانه    603/0

رضایتمندي از نظافت اماکن 
 عمومی

 607/0   

رضایتمندي از کیفیت 
خیابان(کف سازي، نماها، 

 آسفالت )
   674/0 

رضایتمندي از کیفیت جمع 
 آوري زباله

 608/0   

رضایتمندي از کیفیت شبکه 
آب، برق، گاز، تلفن، پست 

 و اینترنت
   777/0 

امنیت در مقابل آب گرفتگی 
 معابر

 703/0   
رضایتمندي از کیفیت 

 خدمات اداري و دولتی
   509/0 

رضایتمندي از نظافت 
 سرویس بهداشتی عمومی

 709/0   
رضایتمندي از دسترسی به 

 خدمات بانکی و اداري
   602/0 

 633/0    کیفیت تأمین انرژي   668/0  کیفیت آب شرب

   581/0  عدم آلودگی هوا

رضایتمندي از دسترسی به 
امکانات اضطراري(نیروي 

 انتظامی و. . . )
   630/0 

عدم آلودگی ناشی از 
هاي   ها و کارخانه کارگاه
 صنعتی

 587/0   

رضایتمندي از حضور 
وسایل حمل و نقل عمومی 

 در هر ساعت روز
   756/0 

رضایتمندي از سیستم شبکه 
 فاضالب

 667/0   

به حمل و دسترسی آسان 
نقل عمومی در مواقع 

 ضروري
   700/0 

   567/0  عدم آلودگی صوتی
رضایتمندي از ساعات کار 
 مناسب وسایل نقلیه عمومی

   669/0 

  663/0  کیفیت زیباي طبیعی(فضاي 
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عامل در 
عامل در خوشه اقتصادي نهایی 

  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران(شهرستان ورامین)
با استفاده از معادالت ساختاري تاثیر دو دسته از عوامل درون روستایی و برون/فراروستایی 
) میزان تاثیر دو دسته عوامل را نشان 

 

تعدیل شده نیکوي 
 

 

    

عامل در  31گردید؛ 
عامل در خوشه اقتصادي نهایی 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران(شهرستان ورامین)
با استفاده از معادالت ساختاري تاثیر دو دسته از عوامل درون روستایی و برون/فراروستایی 
) میزان تاثیر دو دسته عوامل را نشان 

  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران

  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران
تعدیل شده نیکوي 

 برازش

12/1 

  پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري

    

گردید؛ ) نشان داده شده است از بین عوامل درون روستایی مطرح 
عامل در خوشه اقتصادي نهایی 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران(شهرستان ورامین)
با استفاده از معادالت ساختاري تاثیر دو دسته از عوامل درون روستایی و برون/فراروستایی 
) میزان تاثیر دو دسته عوامل را نشان 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران
شاخص نیکویی 

 برازش

 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري

    

) نشان داده شده است از بین عوامل درون روستایی مطرح 
عامل در خوشه اقتصادي نهایی  22عامل در خوشه کالبدي و 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران(شهرستان ورامین)
با استفاده از معادالت ساختاري تاثیر دو دسته از عوامل درون روستایی و برون/فراروستایی 

) میزان تاثیر دو دسته عوامل را نشان 5 و 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران
شاخص نیکویی 

برازش
01/1 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري

    

) نشان داده شده است از بین عوامل درون روستایی مطرح 
عامل در خوشه کالبدي و 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران(شهرستان ورامین)
با استفاده از معادالت ساختاري تاثیر دو دسته از عوامل درون روستایی و برون/فراروستایی 

 4نمودارهاي(

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران موثر بر زیست

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران هاي نیکوئی و تعدیل شده نیکوئی برازشزیست
ریشه خطاي میانگین 
 مجذورات تقریب

 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري : معادالت ساختاري تاثیر عوامل فراروستایی بر زیست

    تهران

) نشان داده شده است از بین عوامل درون روستایی مطرح 
عامل در خوشه کالبدي و  18عامل در خوشه زیست محیطی؛ 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران(شهرستان ورامین) بررسی میزان تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر زیست
با استفاده از معادالت ساختاري تاثیر دو دسته از عوامل درون روستایی و برون/فراروستایی 

نمودارهاي(. مورد بررسی قرار گرفت

موثر بر زیست: مدل معادالت ساختاري عوامل و سازوکارهاي 

هاي نیکوئی و تعدیل شده نیکوئی برازشزیست
ریشه خطاي میانگین 
مجذورات تقریب

011/0 

: معادالت ساختاري تاثیر عوامل فراروستایی بر زیست

  

  

تهران يمنطقه کالنشهر

) نشان داده شده است از بین عوامل درون روستایی مطرح 
عامل در خوشه زیست محیطی؛ 

بررسی میزان تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر زیست
با استفاده از معادالت ساختاري تاثیر دو دسته از عوامل درون روستایی و برون/فراروستایی 

مورد بررسی قرار گرفت

: مدل معادالت ساختاري عوامل و سازوکارهاي 

هاي نیکوئی و تعدیل شده نیکوئی برازشزیست
سطح 
 معناداري

ریشه خطاي میانگین 

001/0 

: معادالت ساختاري تاثیر عوامل فراروستایی بر زیست

منطقه کالنشهر يروستاها

) نشان داده شده است از بین عوامل درون روستایی مطرح 13همانطور که در جدول شماره(
عامل در خوشه زیست محیطی؛ 

 .  
بررسی میزان تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر زیست

با استفاده از معادالت ساختاري تاثیر دو دسته از عوامل درون روستایی و برون/فراروستایی ، 
مورد بررسی قرار گرفت، که ماهیت ناحیه اي ملی دارند

: مدل معادالت ساختاري عوامل و سازوکارهاي 

هاي نیکوئی و تعدیل شده نیکوئی برازشزیست : شاخص
درجه 
 آزادي

سطح 
معناداري

 001

: معادالت ساختاري تاثیر عوامل فراروستایی بر زیست

روستاها يریپذ

همانطور که در جدول شماره(
عامل در خوشه زیست محیطی؛  9خوشه اجتماعی؛ 

. شده و در مدل باقی مانند
بررسی میزان تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر زیست

، پژوهشدر این بخش از 
که ماهیت ناحیه اي ملی دارند

: مدل معادالت ساختاري عوامل و سازوکارهاي 4نمودار

: شاخص14جدول 
درجه  

آزادي
99 

: معادالت ساختاري تاثیر عوامل فراروستایی بر زیست5نمودار

 

پذ ستیز نیی

همانطور که در جدول شماره(
خوشه اجتماعی؛ 

شده و در مدل باقی مانند
بررسی میزان تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر زیست- 

در این بخش از 
که ماهیت ناحیه اي ملی دارند

 . دهد  می

نمودار

جدول 
 مجذور خی

33/61 

 سبز و. . . ) روستا

ییتب

همانطور که در جدول شماره(
خوشه اجتماعی؛ 

شده و در مدل باقی مانند
3 -

در این بخش از 
که ماهیت ناحیه اي ملی دارند

می

  

سبز و. . . ) روستا
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  کالنشهر تهرانپذیري روستاهاي پیرامون  عوامل فراروستایی بر زیست برازشتعدیل شده نیکوئی هاي نیکوئی و  : شاخص15جدول 
درجه  مجذور خی

 آزادي

سطح 
 معناداري

ریشه خطاي میانگین 
 مجذورات تقریب

شاخص نیکویی 
 برازش

تعدیل شده نیکوي 
 برازش

62/59 99 001/0 09/0 99/0 98/0 

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران با تاکید بر روستاهاي  هاي موثر بر زیست هاي پژوهش شاخص بر مبناي یافته
چنانچه در . کالبدي و زیست محیطی در نظرگرفته شد، اجتماعی، هاي اقتصادي شهرستان ورامین شامل شاخص

پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران با تاکید  نمودارمربوط به تحلیل عاملی تأییدي مربوط به عوامل موثر بر زیست
هاي درون  اخصمحاسبه شده براي ابعاد مربوط به ش t )؛ کلیه مقادیر2بر روستاهاي شهرستان ورامین(نمودار استاندارد

در رابطه با نقش . دهد بوده و معنادار بودن مسیرها را نشان می 1,96روستایی و برون/فرا روستایی بزرگتر از 
لذا قابل استنباط است که مدل ، ها نیز معنادار است در نتیجه این شاخص 1,96ها باالتر از  تمامی شاخص، ها شاخص

ذیري روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران با تاکید بر روستاهاي شهرستان پ علی در نظر گرفته شده براي تبیین زیست
  . باشد ورامین داراي برازش نیکوئی مناسب می

  نتیجه گیري

هاي  دهد که بسیاري از زمینه  مروري بر مباحث نظري در بررسی پیوندها و ارتباط بین روستا و شهر/کالنشهر نشان می
دوگانگی ایجاد شده در جمعیت و . ریشه در نحوه توزیع منابع دارند، روستا و شهرایجاد الگوي نامتوازن و شکاف بین 

سیاسی و کالبدي ، اجتماعی، پیامدهاي اقتصادي، هاي موجود در نواحی شهري و روستایی بالطبع  همچنین فعالیت
یاسی وسیع تر و به فراوانی را سبب شده است که این پیامدها باید هم به صورت خرد در سطح روستاها و هم در مق

ارتقاي کیفیت زیست مراکز روستایی در . )21:  1391، صورت ناحیه اي مورد بررسی قرار گیرد(شیخی و شاهیوندي
. بستر توجه به فضاي درون روستا و فضاي ارتباطی آن با سایر مراکز سکونتگاهی بخصوص شهرهاي پیرامونی است

ط متقابل شهر و روستا یکی از مسایل اساسی است که باید در برنامه هاي ساختاري و رواب  از این رو بررسی تفاوت
استراتژي و سناریوي برنامه ریزي فضایی و . )14: 1385، اي مورد توجه قرار گیرد( پل سینجر ریزي فضایی و منطقه

. )13:  2015، ها مورد توجه باشد(کنرال  چگونگی برقراري این ارتباط باید همزمان با تغییرات جمعیتی سکونتگاه
ارتباط متقابل بین روستاها و شهرها و ادغام ساختاري و عملکردي آنها بخصوص در روستاهایی که در نزدیکی شهرها 

 . )28:  2008، بسیار باالست(کومار، قرار دارد و پتانسیل پراکنده رویی و ادغام به شهرها را دارد

ها و رویکردهاي   نظریه، یی روستاهاي پیرامون کالنشهرهافضا - براي تبیین دقیق جریانات و روند تحوالت کالبدي
کارکردهاي شهري در ، اگروپلیتن، مرکز پیرامون، راهبرد توسعه منطقه اي، نخست شهري، انداز  مختلفی از جمله چشم

یش توسعه روستایی و شبکه منطقه اي مطرح شده و هر یک از منظري به این واقعیت زیستی پرداخته و به دنبال افزا
مهمترین عوامل موثر در شکل گیري روابط میان . )99:  1379، اند(صرافی پذیري آنها بوده کیفیت زیست و زیست
اقتصادي و ابعاد تاریخی آن ، اوضاع سیاسی، فرهنگی، شرایط اجتماعی، تابع محیط فیزیکی، مراکز شهري و روستایی

تغییر و تحوالت را با ، ها تحت تاثیر محیط کالنشهري یهاست که هریک از روستاهاي پیرامونی متناسب با این ویژگ
به . )89:  1383، کنند(طاهرخانی و رکن الدین افتخاري درجات و روندهاي مختلف در جهت مثبت یا منفی تجربه می

کالنشهر که ، بر اساس الگوي فضایی توسعه شهري و روستایی در مورد کشورهاي در حال توسعه، عقیده داگالس
نتیجه این . با رشدي فزاینده گسترش بی حد و حصري پیدا کرده است، هاي تمرکزگرایانه ایست ستحاصل سیا

هاي اقتصادي و کارگاهی بوده   شرایط خزش به سمت روستاهاي پیرامونی از طریق خروج جمعیت و واحدها و بنگاه
، ت بیشتري در روستا وجود داشتهدر واقع هرچه فاصله روستاها از کالنشهر کمتر بوده و تاسیسات و تجهیزا. است
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یکی از مهمترین پیامدهاي اولیه ، در این میان. )20:  1998، ها بیشتر بوده است(داگالس  اثرات کالنشهرها در آن
مهاجرپذیري . هاي حاصلخیز کشاورزي است  اندازي شهر به فضاهاي پیراشهري و بویژه زمین  دست، شهرنشینی شتابان

به عنوان مکان جذب جمعیت فقیر شهري و گرایش این روستاها به ورود به محدوده قانونی  روستاهاي اطراف شهرها
تحوالت درونی ، در این روند. کند  تغییرات کاربري اراضی روستاهاي پیراشهري را تشدید می، و ادغام در شهر

د تغییر کاربري اراضی دامن به پدیده آیش اجتماعی و تشدی، روستاهاي پیراشهري تحت تاثیر عامل بیرونی کالن شهر
افزایش روند رهاسازي اراضی کشاورزي فقیر است که در اثر فقدان مدیریت پایدار ، پدیده آیش اجتماعی. زند  می

این پدیده منحصر به اراضی نامرغوب . شود  انداز منجر می  زمین به فرسایش شدید خاك و تخریب فیزیکی چشم
هاي   فرصت، شود و به دلیل ساختار نامطلوب زمین داري  بازده را نیز شامل مینیست و کشت در بسیاري از اراضی پر

  . )113:  2013، دهد( کالك  شغلی بهتر غیر کشاورزي و زمین خواري براي توسعه روي می
 ایجاد ارتباط و برقراري رابطه شهر و روستا ناشی از عوامل متعددي است که بطور نسبی بر یکدیگر تاثیر نهاده و با

هاي سکونتگاهی کوچک   هاي شهري و روستایی در عرصه  کنش متقابل فضایی میان کانون. کند  گذشت زمان تغییر می
، هاي کاال  توان در جریان  همچنان باقی است و این روابط را می، و نسبتا دور افتاده از مناطق کالن شهري بزرگ

شناخت چگونگی این ارتباط و تاثیرات . به وضوح دریافت، گیرد  خدمات و افراد که بین مرکز و پیرامون صورت می
از آنجایی که . تواند به مطالعات شهري و روستایی اعتبار بخشیده و نتایج مطمئنی را به همراه داشته باشد متقابل آن می

ررسی هاي سیاسی و اداري یکسان نیست و قلمرو مورد ب  سیاسی و فرهنگی در محدوده، اقتصادي - شرایط اجتماعی
هاي   تغییر بی رویه کاربري، مسائل و مشکالت رو به تزاید روستاها از جمله مسئله مهاجرت، هاي محیطی با عدم تعادل

در برنامه ریزي ناحیه اي و تحلیل . )107:  1384، هاي ویالیی مواجه است(صرامی کشاورزي و گسترش خانه
عدم توجه به این ماهیت ، یی شهر و روستا تفاوت قائل شدباید میان ماهیت جغرافیا، دگرگونی روابط شهر و روستا

. )77:  1392، ممکن است باعث ایجاد ناهمگونی منطقه اي و در پی آن مهاجرت گردد(محمدي و همکاران
اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت مهاجرت روستاییان به شهر را تابعی از قانون عرضه و تقاضا در بعد مسائل اقتصادي 

هاي نظري قوي   لذا اثرات متقابل اقتصادي فیمابین روستاي پیرامونی و شهر ریشه. )136:  1380، نجانیداند(ز می
همچنین در زمینه شناخت و تحلیل روابط شهر و روستا با رویکرد . جغرافیایی دارد، داشته که ریشه در علوم اقتصادي

ها به خصوص در کشورهاي در حال توسعه بر پایه   اکثر این نظریه. توسعه منطقه اي نظریات زیادي مطرح شده است
نابرابري ، هاي نظري و تحلیلی پژوهش نشان داد یافته. )4:  1388، رشد اقتصادي استوار بوده است(ضرابی و موسوي

این عامل در کشورهاي در حال . بخشی از ساختار فضایی منطقه کالنشهري(مادر شهر و روستاهاي پیرامون) است
، با توجه به اینکه. خورد بیشتر به چشم می، منطقه کالنشهر تهران به دلیل وجود تمرکزگرایی و شهرگراییتوسعه بویژه 

نوعی رابطه ، توع رابطه بین کالنشهر و شهرهاي اطارف در مرحله اول و ارتباط بین کالنشهر و روستاهاي پیرامونی
هاي مختلف  گذاري در بخش نتیجه هر گونه سرمایه در، مکملی نبوده و اغلب این رابطه نوعی رابطه استعماري دارد

مبتنی بر دست یابی به حداکثر سود و حداقل هزینه . . . فرهنگی و- اجتماعی، خدمات، تجاري، منطقه اعم از زیر بنایی
لذا تمامی شهرها و روستاهاي پیرامونی منطقه کالنشهري بصورت یکسان و براساس ظرفیت و استعداد . است

در این مناطق اقدام به سرمایه گذاري ، هاي وابسته از سویی دولت و سازمان. گیرد ورد توجه قرار نمیتخصصی آنها م
ها و توزیع ثروت و منابع و خدمات و امکانات بین شهرهاي مختلف بر اساس منافع جمعی و توسعه  در زیر ساخت

ین شهرها و روستاهاي پیرامونی اعم از جریان ها و روابط ب انواع جریان، در این رابطه. کنند پایدار و بلند مدت می
بررسی وضعیت ، با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش. آید  بوجود می. . . اطالعات و، پول، کاال، سرمایه، جمعیت
پذیري روستاها پیرامونی کالنشهر تهران و تاثیر کالنشهر تهران و شهرهاي شهرستان ورامین بر روستاهاي  زیست

، پذیري این مراکز و سازو کارها و جریاناتی که در این میان در ابعاد اجتماعی لذا تاثیر میزان زیست ،پیرامونی بود
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مورد توجه و از طریق ، پذیري روستاهاي پیرامونی را متاثر سازد تواند زیست  کالبدي و زیست محیطی می، اقتصادي
تاثیر عوامل برون/فرا روستایی نیز در وضعیت میزان ، در مقابل. معادالت ساختاري مورد بررسی قرار گرفت

پذیري روستاهاي پیرامونی کالنشهر تهران در شهرستان ورامین  بنابراین زیست. پذیري شهرها تحلیل شد زیست
عوامل برون روستایی حاکم بر روستاهاي ، محصول مجموعه اي از ساختارهاي و ساز و کارهاي درون روستایی

کنش متقابل دو دسته عوامل . شود پذیري عینیت فضایی یافته و آشکار می مختلف زیست پیرامونی است که در سطوح
شهري موجب ظهور روستاهایی - و از سوي دیگر میزان و ماهیت ارتباطات روستا، و میزان تاثیر مکانی آنها از یکسو

توامان مراکز روستایی و  و وجود، با در نظر داشتن ماهیت مناطق کالنشهري. شود پذیري می با سطوح مختلف زیست
پذیري  لذا در بررسی زیست. است پذیري این روستاها نیز تولید و باز تولید شده نابرابري در سطوح زیست، شهري

جامع و کامل ، شهري- روستاهاي پیرامونی کالنشهر تهران بدون در نظر گرفتن ابعاد فرا روستایی و ارتباطات روستا
پذیري  از اینرو پیشنهاداتی در جهت زیست. شرایط مذکور لحاظ شود، پذیري یستبایست در مطالعات ز نیست و می

  گردد: روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران تهران با تاکید بر شهرستان ورامین ارائه می
پذیري روستایی در  ساز در زیست هاي باز توزیع متعادل عناصر و عوامل زمینه تمرکز زدایی و فراهم ساختن زمینه - 
  . طقه کالنشهري تهرانمن
 . پذیري روستاهاي پیرامون کالنشهري لزوم نگرش مدیریت منطقه کالنشهري تهران در راستاي افزایش زیست - 

  . شهرهاي مرکزي و کالنشهر تهران، لزوم توجه به روابط متعامل ارتباطات فضایی در ارتباط بین روستاهاي پیرامونی - 
پذیري  هاي که اختالف در زیست  عی با تاکید بر عدالت اجتماعی و رفع نابرابريلزوم توجه به سازو کارهاي اجتما - 

 . دهد  روستاهاي پیرامون کالنشهري را افزایش می

توجه به توسعه اقتصادي مردم محور بمنظور کنترل هزینه و درآمدو تسریع در پایداري اقتصادي روستاهاي پیرامون  - 
  . اقتصادي روستاهاي پیرامون کالنشهريپذیري  کالنشهري و افزایش سطح زیست

اقتصادي و زیست محیطی در سطوح درون روستایی و ، فضایی، لزوم توجه به روابط متعامل فرآیندهاي اجتماعی - 
  . برون / فرا روستایی

توجه مدیران متولی برنامه ریزي و مدیریت روستایی در فرایند برنامه ریزي به عوامل تاثیرگذار بر میزان  - 
، پذیري پایین روستاهاي پیراشهري و همچنین اتخاذ تدابیري در راستاي همگون کردن روستاها از بعد جمعیتی ستزی

  .هاي قانونی در مدیریت اراضی روستایی  تقویت چارت
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