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تحلیل و ارزیابی تطبیقی دیدگاه ساکنان و مدیران محلی در رابطه با
زیستپذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین
دکتر محمدامین خراسانی

چکیده
روستاهای پیرامون شهری همزمان صحنۀ شکلگیری ،رشد و تداوم فرصتها و تهدیدهایي هستند که کیفیت زیست و نحوۀ تأمین
نیازهای ساکنان را تحتتأثیر قرار ميدهد .همین امر موجب ميشود تا ارزیابي زیستپذیری در این روستاها بهعنوان یکیي از مفیاهی
نوین در ادبیات برنامهریزی سکونتگاهي از اهمیت خاصي برخوردار شود .زیستپذیری ،یک مفهوم کلي است که با تعدادی از مفیاهی و
اصطالحات دیگر مانند پایداری ،کیفیت زندگي ،کیفیت مکان و اجتماعات سال در ارتباط است .منطقۀ مورد مطالعیه در ایین تحقیی ،
روستاهای پیرامون شهری در سطح شهرستان ورامین و در مجاورت چهار نقطۀ شهریِ واقع در آن است .هدف از این تحقیی  ،بررسیي
سطح زیستپذیری و عوامل مؤثر بر روستاهای پیرامون شهرستان ورامین ،یکي از شهرستانهای واقع در حوزۀ کالنشهر تهران و نییز
تفاوت دیدگاههای ساکنان و دهیاران در این رابطه است .نتایج نشان ميدهد که درمجموع زیستپذیری در ایین روسیتاها در شیرای
متوس است .همچنین ابعاد اقتصادی و اجتماعي زیستپذیری روستاها در سطح متوس و بُعد زیستمحیطیي در وعیعیت نیامطلو
است .بین روستاهای مورد مطالعه ازنظر سطح زیستپذیری تفاوت معناداری مشاهده ميشود .یافتههای تحقی بیانگر این نکته اسیت
که زیستپذیری این روستاها ازنظر ساکنان و مدیران محلي دارای تفاوت معنادار است .دهیاران با حجی بیاییي از کارهیای عمرانیي،
اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادی و سیاسي-اداری در این روستاها مواجه هستند و این درحالي است که هر روز بر تعداد جمعیت و مسیالل
و نیازهای این روستاها افزوده ميشود .در چنین شرایطي ،انتظار ارتقای قابلیت زندگي در این روستاها با توجه به کمبود منابع موجیود
در دهیاری و نیز اولویتهای ساکنان بومي در روستاها و انتظارات انباشتهشدۀ مهاجران تازهوارد ،چندان دردسترس و شدني نیست.
واژههای کلیدی :زیستپذیری ،شهرستان ورامین ،1روستاهای پیرامون شهری ،ساکنان ،مدیران محلي.

khorasani_ma@ut.ac.ir
 -5استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایي ،دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -1منابع مالي این طرح از محل گرنت طرح پژوهشي «تحلیل و ارزیابي تطبیقي زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین از دیدگاه ساکنان و
مدیران محلي» در دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تأمین شده است.
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خدماتی و کارگاهی روزق میگیرد .ایلن يواملل بايل

مقدمه و بیان مسأله
امروزه روستاهاي پیرامون شهرها بهدلیلل زددیيلی
ميازی و وابستگی فضایی-کالبدي با شلهر از اميازلا
محدودیتها فرصتها و چالشهاي متعددي برخوردار
میباشند که در دیگر روستاها به چنین شلدتی وولود

می شوزد که شرایط و قابلیلت ززلدگی یلا بلهيبلارتی
زیستپيیري روستاهاي پیراملون شلهري از ويلعیت
خا

و منحصر به فردي برخوردار باشد.

زظریۀ زیست پيیري اول بار بر مبنلاي کلار «آبراهلا
2

زدارد .استقرار در پیرامون شهر و بهرهمنلدي از شلبيه

مازلو» ( )2491بر روي زیازهاي ازسازی شيل گرفلت.

ارتباطی مناسب اسلتااده از زیرسلاختهلا و خلدما

) .)Radcliff, 2001: 940روانشناس زلامی آمریيلایی

شهري در زمینه هاي اقتصادي و فرهنگی-اوتملايی را

آبراها مازلو هلر اتتیاولا بشلري را معرفلی کلرد.

براي این روستاها اميلانپليیر ملیکنلد .فرصلتهلاي

براساس این هر ازسانها در درولۀ اول سلعی دارزلد

زمینۀ تأمین درآملد و

اتتیاوا پایهاي خود را برطرح ساززد و بعد زیازهلاي

کللار را بللراي سللاکنین روسللتاهاي واقللا در پیرامللون

الیههاي باالتر .اتتیاوا فیدیولوژیك و اساسی ازسلان

شهرها فراهم آورده است بله گوزلهاي کله گروهلی از

شامل زیازهاي تیاتی او میباشند؛ مثل هوا غليا آ،

این روستاها کارکردي «خوابگاهی» یافته ازلد .در ایلن

گرما خوا ،سنمت و ارياي تماین ونسی .ماهلو

میان يامل مهاور از روستا به شهر بلهویلهه دربلار

زیستپيیري به دلیلل اهمیلت تهدیلدهاي موولود در

روستاهاي خوابگاهی کله در پیراملون کلننشلهرها و

توز ويعیت کیایت ززدگی رشد یافته است .يواملی

شهرهاي صنعتی قرار دارزد تلأيیر تعیلینکننلده دارد.

مازند رشد سریا فقدان ارايی زرايی و فضلاهاي بلاز

گسترشتدریجی کالبد شهر به پیرامون و دست ازدازي

کمبود مسين رشد زابرابري اوتمايی يعف فداینلد

شهر بله ارايلی روسلتاهاي اطلراح محلدودیت هلا و

هویت محللی ميلازی و ززلدگی اوتملايی تهدیلدا

زیانهايکالبدي اقتصادي اوتمايی و محیطی خلا

ودي براي زیستپيیري روسلتاهاي پیراملون شلهري

خود را زید تحمیل میکنند؛ از یكسو ساختار معیشت

بهشمار میآیند(.)Florida,2002:25;Kotkin,2001:38

روستا تحتتأيیر همجواري بلا شلهر بلهتلدری تغییلر

براساس اطنيا سازمان شهرداري ها و دهیلاريهلاي

ماهیت داده و درزتیجه ساخت اقتصلادي روسلتا تلابا

وزار کشللور در خللرداد  14922 2141دهیللاري در

فرایندهاي اقتصادي شلهر ملیشلود؛ ازطرفلی وولوه

سراسر کشور تشيیل شده ازد که تاکنلون بلیش از 51

اوتمللايی -فرهنگللی سللاکنین روسللتاها زیللد متللأير از

درصد ومعیت روستایی کشور تحت پوشلش خلدما

وریازا و تحوال اوتمايی-فرهنگی بیروزی و برآمده

روستایی که ازسوي دهیاري هلا ارائله ملی شلود قلرار

از شهر میشود که بهدلیل سريت و شلد ايرگلياري

گرفتلهازللد (ریللاتی و یاوریلان  .)121 :2141تأسللی

زتیجه اي ود دگرسویی با ساخت اوتمايی موولود در

دهیلاري درواقلا سلرآغاز ایجلاد ملدیریت محللی در

روستا را زدارد؛ از بعد کالبدي در روسلتاهاي پیراملون

روستاهاي کشور است .دهیاري در ارتباطی دو وازبله

شللهري -بللهينللوان مهللمتللرین اطراقگللاه مهللاوران-

با مرد و دولت میباشد .ارتباط دهیاري بلا دوللت از

زمین هاي زرايی روسلتا ارزش تجلاري یافتله و بلازار

طریق زددیكترین سطح تيومتی زاظر بر دهیاريهلا

شغلی يمدتا در بخش خدما

خرید و فروش و تبدیل آنها به زمینهلاي مسليوزی

1-Abraham Maslow
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یا بهيبارتی کوچيترین سطح زمایندگی دولتی یعنلی

اوتمايی است که بررسی و سنجش آنها را از اهمیت

بخشداريها ازجا ملیشلود .دهیلار طبلق ملاده 22

و يللرور بللاالیی برخللوردار خواهللد زمللود؛ بنللابراین

اساسنامه تشليین و سلازمان دهیلاريهلا (مصلو،

سنجش و ارزیابی مؤلاههاي زیستپيیري این روستاها

 )2152موظف است فرامین و قوازین دولتی را اين و

از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .مضلاح بلر اینيله

مصوبا شوراي اسنمی روستا را اورا کند بلا زیلروي

آگاهی از میدان تااو هاي مووود بلین زگلرش ملرد

ازتظامی همياري داشلته باشلد و در تلل اختنفلا

ساکن در روستاها به زیسلتپليیري ایلن روسلتاها بلا

يمومی تاظ زظلم يملومی اولراي مقلررا زظلا

زگرشهاي مووود در بین دهیاران بلهينلوان متولیلان

وظیاه زگهداري و تاظ تأسیسا يمومی و يمرازی

مدیریت محلی در روستاها میتوازد چشمازداز شلاافی

تااظت از اموال و داراییهاي روستا و اوراي مقررا

را براي شناخت اولویتهاي مرد و مسئوالن و زددیك

بهداشتی تاظ زظافت و ایجاد زمینلۀ مناسلب بلراي

کردن این دو به یيدیگر تا تد اميان فراهم کنند.

تأمین بهداشت محیط کوشا باشد؛ همچنلین دهیلار
موظف است با سازمانها و زهادهاي دولتلی دروهلت
اداره بهتر روستا همياري داشتهباشد(زعمتی .)1:2156
با این تااصیل بهزظر میرسد کله دهیلاران بلهينلوان
مدیران تال تاير اداره امور مربوط بله زمینلهسلازي
براي تداو ززدگی و فعالیت در روستاها زقلش مهلم و
بیبدیلی در ارتقلاي زیسلتپليیري سليوزتگلاههلاي
روستایی ایاا ملیکننلد .بلدین منظلور هلدح از ایلن
تحقیق شناسلایی مؤلاله هلاي اساسلی تأيیرگليار بلر
زیستپيیري روستاهاي پیرامون شهري اززظر ملرد و
مدیران محلی و بررسی تطبیقی زگرش ایلن دو گلروه
است .منطقۀ مورد مطالعه در این تحقیلق روسلتاهاي
پیرامون شلهري در سلطح شهرسلتان وراملین اسلت.
روستاهاي پیرامون شلهري بلهدلیلل موقعیلت خلا
ميازی و قرارگیلري در مجلاور شلهرها در ويلعیتی
قرار گرفتهازد که فرصلتهلا و تهدیلدهاي متعلددي را
براي آنها بلهوولود آورده اسلت و زیلد منطقلۀ ملورد
مطالعه بهدلیل زددیيی به شهر تهران و تعامن قلوي
و تأيیر و تأير زیاد زسبت به آن شاهد پویلایی فلراوان
در تلللوز مباتللل مختللللف مطلللرف در ماهلللو
زیسللتپلليیري ايللم از زیسللت محیطللی اقتصللادي و

پیشینۀ تحقی
بررسی پیشینۀ تحقیق زشان میدهد که در داخل
کشور بررسی هاي معدودي در زمینۀ شناخت تحلیلل
و تبیین زیستپيیري روستایی و بهخصو

روستاهاي

پیرامون شهري صور گرفتله اسلت .بلهدلیلل تعلداد
ازدک تحقیقا توز زیستپيیري در ایران مطالعلا
ازجا گرفته در محدود شهرها هم ملورد اشلاره قلرار
گرفتلله اسللت .همچنللین در تحقیقللا پهوهشللگران
خللاروی هللم بیشللتر تووهللا بلله زیسللتپلليیري در
پهنه هاي شهري بوده است تا زقاط روسلتایی .بلا ایلن
ووود در ادامه به بررسی اومالی اهم تحقیقا داخلی
و خاروی در توز زیستپيیري میپردازیم.
لطای ( )2141در پایان زامۀ کارشناسی ارشد خلود
بللا ينللوان «زقللش مقللاو سللازي مسللين روسللتایی در
زیستپيیري روستا» اظهار ملیدارد کله مقلاو سلازي
مسين بلا افلدایش تمایلل بله مازلدگاري در روسلتا و
ولوگیري از مهاور

باي افدایش زیستپيیري شده

و همچنین باي ایجاد آراملش روتلی-روازلی بهبلود
امنیت و ارتقاء سطح اوتمايی میشود.
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يیسللیلللو و هميللاران ( )2141در مقالللۀ «ازگللار



مؤسسلله «کشللاورز پیشللرو» )1222( 2در ایللاال

زیست پيیري رهیافتی زوین دروهلت ارتقلاي کیایلت

متحده آمریيا مؤسسهاي است که هر ساله در مجن

ززللدگی در ووامللا روسللتایی» زتیجلله گرفتللهازللد کلله

خود زیست پيیري زواتی روستایی این کشور را ايم از

شاخص هلاي اقتصلادي زظیلر شلغل سلطح درآملد و

چالشها و ليا ززدگی مورد بررسی قرار میدهلد .بلر

میدان پ ازداز تأيیر بهسدایی در زیستپيیري زلواتی

مبناي این مطالعه هر ساله  222زاتیۀ روستایی برتلر

روستایی دارد.

آمریيللا بللراي ززللدگی ازتخللا ،و معرفللی مللیشللوزد.

خراسازی ( )2142در رسالۀ دکتري خود با ينلوان

معیارهایی که براي این ردهبندي ملورد اسلتااده قلرار

«تعیین زیستپيیري روسلتاهاي پیراملون شلهري بلا

میگیرزد يبار هستازد از :قیملت زملین و مسلين

رویيللرد کیایللت ززللدگی مطالع لۀ مللوردي شهرسللتان

زرخ ور و ونایلت محلیطزیسلت آملوزش يواملل

ورامین» براساس تحلیل هاي ازجا گرفته زشان میدهد

اقتصادي دسترسی بله خلدما بهداشلتی-درملازی و

که زیستپيیري در مجموع در این روستاها در شرایط

مازند آن.

متوسط است .همچنلین ابعلاد اقتصلادي و اوتملايی

«ورگوزست » ( )1221چارچوبی را براي زیستپيیري

1

1

زیستپيیري در سطح متوسط و بعد زیسلت محیطلی

در زاتیه روستایی «آسپینگه » در سوئد معرفی کلرد.

در ويعیت زامطلو ،اسلت .همچنلین زتلای تحقیلق

در این چارچو ،زیست پيیري تاصل تعامل بین پلن

زشان میدهد که بین روستاهاي ملورد مطالعله اززظلر

يامل ساکنان محلی ززدگی اوتمايی سطح خلدما

سطح زیستپيیري تااو معناداري مشاهده میشلود.

اقتصاد محلی و ميان فیدیيلی اسلت .دربلار سلاکنان

وي در ایللن رسللاله  22يامللل ميللازی فضللایی داراي

محلی تعداد ساختار ومعیت شناختی (سن و ون )

ارتبللاط بللا زیسللتپلليیري روسللتایی بللهطللورکلللی و

و شیو ززدگی در بین سایر يوامل از اهمیت بیشلتري

زیست پيیري روستاهاي پیرامون شلهري را شناسلایی

برخوردارزللد .سللطح خللدما بلله ارتباطللا

مللدارس

کرده است .یافتههاي تحقیق بیازگر این زيته است کله

خازه ها براي سالمندان و فروشگاهها اشاره دارد .اقتصاد

زیستپيیري ایلن روسلتاها تحلت تلأيیر ایلن يواملل

محلی زشاندهند توان محلل بلراي ایجلاد اشلتغال و

ميازی فضایی قرار دارد.

درآمللد و در زهایللت ميللان فیدیيللی تشللریحکننللده

ينابستازی و ينابستازی ( )2142در مقاللۀ «تلأيیر

چشللمازللداز و سللاختمانهللاي زاتیلله اسللت .بررسللی

يمليرد مدیریت شهري بلر ارتقلاي کیایلت ززلدگی

دیدگاه هاي ساکنان و تطبیق آن با دیدگاههاي مدیران

شهروزدان (مطالعۀ موردي :شهرودید گلبهار)» چنین

محلی در توز زیست پليیري داراي سلابقه و الگلوي

زتیجه میگیرزد که يمليرد مدیریت شهري بر ارتقاي

مشخصللی در تحقیقللا پیشللین زیسللت و مللیتوازللد

کیایلت ززلدگی شلهروزدان تأيیرگليار بلوده اسلت و

ينوهبر برخلورداري از ونبلههلاي يلملی محققلان و

شللهرداري در زمین لۀ تاسیسللا و تجهیللدا شللهري

برزامهریدان را دروهت دازش يمیلقتلر از ازتظلارا و

اتداث شلبيۀ معلابر شلهري و فلراهمکلردن خلدما

زگرشهاي مرد و مدیران محلی یاري رسازد.

شهري بر کیایت ززدگی شهروزدان ايرگلياري داشلته
است.

1-Progressive Farmer
2-Vergunst
3-Aspinge
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مصرح شهري است که زه سالم هستند و زله پایلدار و

مفهوم زیستپذیری
اید زیستپيیري بسیاري مالاهیم را بله یيلدیگر

در درازمد مووب کاهش توان منابا محیطلی بلراي

ملیتوازلد

تمایت از ومعیت کره زمین میشوزد .زیسلتپليیري

تحتتأيیر تعامل آن با دیگر ميانها و فعالیتهایی که

هم بهوسیلۀ ساکنان و هم برزامهریدازی که براي ایجلاد

در آنها ازجا میشود قرار بگیرد و ريایت ساکنان را

فضاهاي ززدگی پایدار کلاربردي و للي بخلش کلار و

از تأمین زیازهاي اوتمايی اقتصلادي یلا فرهنگیشلان

تنش میکنند مورد پليیرش و سلتایش قلرار گرفتله

بهدزبال داشته باشد سنمت و بهدیستی آنها را بهبود

اسلت ) .)Evans, 2002: 13-15بلا ووللود اومللاع در

بخشللد و از منللابا طبیعللی و کارکردهللاي اکوسیسللتم

خصو

اهمیت و اوتنا،زاپيیر بلودن زیسلتپليیري

محافظت کند (خراسازی و ريوازی .)15 :2141

تنللوع گسللتردهاي از تعللاریف بللراي آن ووللود دارد و

پیوزد میدهد .خصوصیا یك ميان خلا

زیست پيیري طیف وسیعی از زیازهلاي ازسلازی از

بیشللتر محققللین آن را دشللوار بللراي تعریللف و ازللدازه

غيا و امنیت گرفته تلا زیبلایی و زمادهلاي فرهنگلی و

گیللري بیللان کللردهازللد .چنازيلله «سللاوتورث» آن را

اتساس تعلق به اوتماع یا ميلان را شلامل ملیشلود

ماهومی زسبتا مبهم لين مورد تایید همه میدازد کله

(.)National Research Council,2002:4

بلللهصلللور هلللاي گوزلللاگون تاسلللیر شلللده اسلللت

زظریه زیسلت پليیري در تلوز مباتل

کیایلت

ززدگی بهطور کللی توسلط «وینهلوون» توسلعه پیلدا

(.)Southworth, 2004: 11

بللهطللورکلللی تعللاریف زیسللتپلليیري و اوتمللاع

کرده است« .اتساس يملومی »2ملرد زملازی کله در

زیسلتپلليیر شللامل مجمويلله متنللويی از مويللويا

اوتمايا بهتر و زیستپيیرتري ززدگی کننلد منجلر

مختلف است که بهوسیله یك سري اصول راهنما بیان

به ززدگی بهتري براي آنها میشود .وي معتقد اسلت

میشوزد :دسترسلی برابلري و مشلارکت کله مالاهیم

اینيه دقیقا چه اوتمايی زیسلتپليیرتر اسلت کلامن

مربوط به زیستپيیري بر مبناي آن هلا شليل گرفتله

روشن زیست؛ اما قدر مسللم ایلن اسلت کله ملرد در

است .کیایت ززدگی شلهروزدان بله میلدان دسترسلی

اوتماياتی که زیازهایشان بهتر برآورده شود شلادتر و

آن ها به زیرساختها (تملل و زقلل ارتباطلا

آ ،و

رايیتر هستند ).)Radcliff, 2001: 940

بهداشلت) غليا هلوايپللاک مسلين مناسلب شللغل

«رو وینهوون» )2441(1زیست پيیري را چنلین

رايیکننلده و فضلايسلبد و پلارک هلا بسلتگی دارد.

تعریف کرده است« :اصطنف زیست پليیري اشلاره بله

زیستپيیري یلك سليوزتگلاه بله میلدان دسترسلی

دروۀ تأمین ملدوما یك وامعه بلر مبنلاي زیازهلا و

سللاکنان آن بلله مشللارکت در فراینللد تصللمیمگیللري

ظرفیت هاي افلراد آن وامعله دارد .یلك وامعله غیلر

دروهت تأمین زیازهایشان بستگی دارد

زیستپيیر به زیازهاي افراد آن وامعه بلیايتناسلت و

).(Timmer & Seymour, 2005: 10

در وامعهاي ززلدگی ملیکنلیم کله از ونبلههلاي

اتترا زمیگيارد».
اهمیت زیست پيیري بلهطلور روزافدوزلی زاشلی از
افدایش آگاهی زسبت بله الگوهلاي زاپایلدار ززلدگی و
1-Common Sense
2-Ruut Veenhoven

بو شناسی اوتمايی و فرهنگلی آسلیب بسلیار دیلده
است و زیازمند چارهوویی اساسی و سریا میباشلد .از
آزجا که شلرایط ککلر شلده شلرف اويلاع و ويلعیت
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با تووه به گستردگی ابعاد سنجش زیسلتپليیري

براي مواوله بلا آن ارائله شلده اسلت .یيلی از آنهلا

در ادبیا وهازی زمی توان اوماع قطعی در رابطله بلا

زیستپيیري است که با تيامل اولویتهاي برزامهریدي

ابعاد این مويوع پیلدا کلرد للیين اسلتناد بله منلابا

و اهمیت پاسل بله زیازهلاي درتلال افلدایش وامعله

معتبر بینالمللی زظیلر سلازمان هلاي مسلئول پلایش

اميازللا و

زیستپيیري که در سلطح وهلازی ملورد ارولاع قلرار

کیایت ززدگی باالتر و بیشتر است روزق گرفته اسلت.

میگیرزد میتوازد ابعاد این مسئله را شااحتلر سلازد.

بهيبار دیگر بهدلیل آگلاهی از خطراتلی مثلل رشلد

درتالتاير دو سلازمان مهلم در سلطح بلینالملللی

سریا ومعیت ازدتا و شلوغی ازبینرفتن زمینهاي

ووود دارزد کله هلر سلاله گلدارش وهلازی شلهرهاي

کشللاورزي و فضللاهاي بللاز کمبللود مسللين معقللول و

زیستپيیر را منتشر میکنند« :واتد زبوغ اکوزومیست

پساصللنعتی کلله در وسللتجوي تسللهین

مناسب افدایش زابرابريهاي اوتملايی و ازبلینرفلتن
ت

( 2»)EIUو «مؤسسه مرسر»

1

تعلق به ميان هویت ميازی و ززلدگی اوتملايی

ردهبندي زیست پليیري واتلد زبلوغ اکوزومیسلت

کلله کیایللت ززللدگی ووامللا را تهدیللد مللیکننللد

چالش هایی را که ممين است براي شیو ززلدگی هلر

زیسللتپلليیري ب لهووللود آمللده و رشللد کللرده اسللت

فرد در ميان هاي مختلف ووود داشته باشد به چالش

(.)Wheeler, 2001:2

میکشد و اميلان مقایسله مسلتقیم بلین ميلانهلا را

بر همین اساس گادشالك ( )22زیسلت پليیري را

فراهم میآورد .هر شهر بر مبناي شاخصهاي متنوع و

برزاملهریلدي شلهري

مراقبلت هلاي بهداشلتی

یيی از ایدههاي آرمازی و بلدر

متعدد که در  1طبقه :يبا

معاصر میدازد ( )Godschalk, 2004: 30که دولتهلا

فرهنگ و محیط زیست آموزش و زیرساخت تقسلیم

شهرداري ها دولت هاي محلی و گروه هاي بسلیاري در

شدهازد ارزیابی و در پن طبقه قابلل قبلول متوسلط

ميانهاي مختلف ازومله :زلورث پالمرسلتون ( )21در

زامناسب کامن زامناسب و غیرقابل قبلول رده بنلدي

در آفریقاي

میشوزد .براي شاخصهاي کیای از زظرا خازوارهلا و

پورتلنلللد در ارگلللون

برزامهریدان شهري و براي اطنيا کملی از دادههلاي

زیوزالزد سیدزی در استرالیا ژوهازسبور
ونلللوبی لنلللدن در ازگللللی

توسللان()21در آریدوزللا آتنزتللا و ورویللا و بسللیاري

مووود در منابا آماري بهره گرفته میشود.

شهرهاي مهم دیگر در سراسر وهلان آن را در دسلتور

در مرتلۀ بعدي اطنيا وماآوري شده و وزندهلی

کار خود قرار دادهازد (.)NARC, 2002: 5

میشوزد و از  2تا  222قرار میگیرزد که بر ایلن مبنلا

با ووود این آزچه همواره در تعریف زیستپليیري

وایی که زمر  2را بگیرد غیرقابل قبول و ولایی کله

بر آن تاکید شده است درزظرگلرفتن کلیلت آن اسلت.

زمره  222را بگیرد ایدهآل اسلت .مبنلا و منبلا ملورد

چنازيه «ریبسلیندکی» ( )29در بیلان اهمیلت کلیلت

مراوعه براي این وزندهی شلهر زیویلورک اسلت .در

زیستپيیري آن را به یك پیاز تشبیه کرده است .بنابر

ودول  2-1شاخصهلاي زیسلت پليیري واتلد زبلوغ

تعبیر او زیست پيیري همچلون پیلاز اسلت؛ در ظلاهر

اکوزومیست به تاصیل آمده است

ساده اما متشيل از الیه هاي متعدد؛ اگر بله هلر الیله

(.)Economist Intelligence Unit, 2011: 3-4

وداگازه و مجدا از سایر الیهها زگریسته شود کلیت آن
از دست میرود (.)Van kamp,2003: 7

1-Economist Intelligence Unit
2-Mercer

162

تحلیل و ارزیابی تطبیقی دیدگاه ساکنان و مدیران محلی ...
جدول  :5شاخصهای زیستپذیری واحد نبوغ اکونومیست

طبقا اصلی
يبا

شاخصها
زرخ ورایم غیرخشن زرخ ورایم خشن تهدید ترور تهدید درگیريهاي زظامی تهدید زاآرامیهاي مدزی

ووود اميازا بهداشت فردي کیایت بهداشت فردي ووود اميازا بهداشت يمومی ووود داروهاي بدون
مراقبتهاي بهداشتی
زسخه شاخصهاي بهداشتی يمومی
میدان رطوبت و دما زامناسببودن هوا براي گردشگران میدان مااسد محدودیتهاي اوتمايی و ميهبی
فرهنگ و محیطزیست
میدان سازسور ووود اميازا ورزشی ووود اميازا فرهنگی غيا و مواد زوشیدزی کاالها و خدما مصرفی
آموزش

ووود آموزش فردي کیایت آموزش فردي شاخصهاي آموزش يمومی

زیرساخت

کیایت شبيه راهها کیایت تمل و زقل يمومی کیایت ارتباطا بین المللی ووود کیایت خو ،مساکن
کیایت تأمین ازرژي کیایت تأمین آ ،کیایت ارتباطا از راه دور
Source: Economist Intelligence Unit, 2011: 3-5

مؤسسه مرسر هر سلال یلك بلار مطالعلهاي دربلار
کیایللت زیسللت بللیشاز  152شللهر وهللان براسللاس
ارزیابیهلایی از  22طبقلهبنلدي اصللی و  14معیلار و
شاخص ازجا ملی دهلد .شلیو امتیلاز بنلدي شلهرها
زسبت بله شلهر زیویلویرک در ایلاال متحلده ازجلا
می شود .بدین ترتیب که امتیاز  222بلراي ایلن شلهر
به ينوان مبنا درزظر گرفته شده و دیگر شهرها زسلبت
به ایلن يلدد امتیلاز بنلدي و ردهبنلدي ملیشلوزد .از
دیدگاه مرسر اصطنف «کیایت زیسلت» 2بلا اصلطنف
«کیایت ززدگی» 1متااو است .درواقا منظور مرسلر

کیایت زیست بوده و این شاخصها بهصلور يینلی
خنثی و بدون تعصب بیان شلده ازلد .کیایلت ززلدگی
دربار تالت اتساس یك شلخص و ززلدگی شخصلی
اوست .تال آن که یك شخص ممين است در شلهري
که داراي باالترین رد کیایت زیست میباشد ززلدگی
کند ولی کیایت ززلدگی پلایینی را بلهلحلا ززلدگی
فردي داشته باشد (بیماري تنهلایی بیيلاري و .)...در
ودول  1-1شلاخص هلاي کیایلت زیسلت مرسلر بله
تاصیل آمده است.

جدول  :1شاخصهای کیفیت زیست مرسر

طبقا اصلی
محیط سیاسی و اوتمايی
محیط اقتصادي
محیط فرهنگی و اوتمايی
منتظا پدشيی و سنمت
مدارس و آموزش
تاریح و سرگرمی
کاالهاي مصرفی
مسين
خدما يمومی و تمل و زقل
محیط طبیعی

شاخصها
روابط با کشورهاي دیگ ر يبا داخلی اوراي قازون سهولت ورود و خروج
قوازین تبدیل پول رای خدما بازيی
محدودیت آزاديهاي فردي رسازه و سازسور
خدما بیمارستازی خدما پدشيی بیماريهلاي يالوزی قابلیلت شلر ،آ ،فايلن،
آلودگی هوا تیوازا و تشرا مخر ،و مشيلساز
مدارس
تنوع رستورانها اوراهاي تئاتري و موسیقی سینماها ورزش و اوقا فراغت
گوشت و ماهی سبدیجا و میوه تازه کاالهاي مصرفی و روزازه مشروبا اليلی خودروها
مسين لواز خازگی و مبلمان تعمیر و زگهداري لواز
برق دسترسی به آ ،تلان پست تمل و زقل يمومی ازدتا ترافیيی فرودگاه
آ ،و هوا میدان بنیاي طبیعی
21

Source: http://www.mercer.com/qualityofliving#city-rating-tables

1-Quality of Living
2-Quality of Life
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روستاهای پیرامون شهری
رابطلۀ ادراکلی بللین شلهر و زللواتی غیرشلهري بلله
سريت درتال تحول و دگرگوزی است که این تغییر از
پارادایم هاي غالب موولود بله سلمت چشلمازلدازهاي
ماهومیودید که در آنها پیوزدهاي روستایی -شهري
مورد تووه است تحلول یافتله ازلد .در چنلین فضلاي
ماهومی زاتیه پیرامون شهري بله ينلوان برخوردگلاه
شهر و روستا همچنان بهينوان یك فضاي ازتقالی بلین
شهر و روستا درزظر گرفته می شود غالبا زه بلهينلوان
یك فضاي محسوس بليه بلهينلوان قلمرویلی کله بلا
ترکیبی از اشيال و پدیده هاي ایجلاد شلده بلهوسلیله
فعالیتهاي واقا در منطقۀ شهري شلناخته ملیشلود
).(Phillips et al, 1999: 6

از دیدگاه فضایی توسعۀ پیرامون شهري بلهمعنلاي
ازسجا و یيپارچگی مناطق روستایی بلا سیسلتمهلاي
شهري است .در این دیدگاه معیارهلایی کله پیشلنهاد
میشوزد به زددیيی وغرافیایی وابسته هسلتند .شلد
روابط بین شلهر و روسلتا در درولۀ اول بله موقعیلت
وغرافیللایی آنهللا بسللتگی دارد؛ بنللابراین روسللتاهاي
زددیك شهرها داراي روابط بیشتري با شهرها هسلتند.
از دیدگاه کارکردي توسعۀ پیرامون شهري بلهمعنلاي
افدایش همگرایی بین مناطق روستایی و سیسلتمهلاي
شللهري اسللت .در ایللن دیللدگاه بلله معیارهللایی مازنللد
مدیریت و سازمازدهی فضا روابط زهلادي فراینلدهاي
توسللعۀ اقتصللادي ظرفیللت پاسللخگویی بلله ازتظللارا
اوتمايی ومعیت مدیریت منابا طبیعلی و فرهنگلی
تووه میشود.
این زواتی به واسطۀ وابهوایی و تمل و زقلل زیلد
در منطقلله شللناخته مللیشللوزد .ترکللت يللایعا و
زبالههاي شهري براي اسلتااده از آنهلا در کشلاورزي
این زواتی و ترکت محصلوال کشلاورزي بله سلمت
بازارهللاي شللهري؛ بنللابراین زللواتی پیرامللون شللهري
محملی براي بسیاري از شلبيه هلاي مبادلله و تعاملل
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و منابا هستند .ينوهبر ایلن ملیتوازنلد

مرد تجار
محملی براي وابهوایی و مبادله اطنيا باشلند .ایلن
شبيه ها ازسوي زیرساخت هاي فیدیيلی مازنلد شلبيه
راهها و بازارهاي واقا در ایلن زلواتی بلهينلوان زقلاط
کازوزی تمایت می شوزد .درتالیکه مشاغل شلهري و
فرصت هاي تجاري منلابا درآملدي را بلراي سلاکنان
زواتی پیرامون شهري مهیا میکنند تولید کشلاورزي
و دامللی در زللواتی روسللتایی همچنللان پابرواسللت.
زددیيی به زواتی شهري و روستایی موولب ملیشلود
که زواتی پیرامون شهري با فرصتهاي ودید زاشی از
زیروهاي رشد و توسعۀ شهري و همچنلین فراینلدهاي
توسللعۀ روسللتایی سللازگار شللوزد؛ بنللابراین زللواتی
پیرامللون شللهري بللهينللوان فضللایی کلله فرصللتهللاي
چندگازه را مهیا میکنند و غالبا گروههاي آسیب دیده
را از زواتی روستایی و زید بهصلور بلالقوه از زلواتی
شهري وي ،ملیکننلد ملورد درک و شلناخت قلرار
مللیگیرزللد .سللاکنان زللواتی پیرامللون شللهري از
راهبردهاي معیشتی متااوتی بهره میبرزد کله بیشلتر
در بخش اقتصاد غیررسمی ووود دارد .با ایلن وولود
این افراد گروههاي همگن اززظر ماليیت ابدار و سرمایه
کلله تعیللینکننللد راهبردهللاي معیشللتی هسللتند را
تشيیل زمیدهند).)Mc Gregor et al, 2005: 119
رویارویی شهر روستا و طبیعت مشينتی را بهووود
میآورد که بیازگر ازواع زابرابريها هسلتند و ملیتلوان
آنها را در دو زمینه بیان کرد:
 .2کمبودها و دسترسیهاي زامناسب شلامل زبلود یلا
کمبللود خللدما رفللاهی و زیربنللایی رواج سللوداگري
زمین و فضاي ساخته شده شيلگیلري فعالیلتهلاي
غیررسمی-غیرقازوزی در ارتباط با منابا طبیعی چلون
بهکارگیري پسلمازدهاي شلهري واملد و ملایا بلراي
افللدایش محصللوال کشللاورزي گسللترش اسللتااده
غیررسمی-غیرقازوزی از منبا طبیعلی در تولیلد ملواد
ساختمازی بهکارگیري زیروي کلاري مهلاور قلازوزی-
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غیرقللازوزی در فعالیللتهللاي تولیللدي تغییللر سللاختار
کللاربرد زمللین کللاهش یللا ازبللینرفللتن فعالیللتهللاي
تولیدي؛
 .1مشيل زارسلایی سلازمازی شلامل یيپارچله زبلودن
سللاختار سللازمازی تنقللی زهادهللاي همپللوش داراي
کارکرد بخشی زاهماهنگی درونوبین سازمازی وولود
زهادهللایی کلله بلله زللدر تللوان مللدیریت یيپارچلله و
هماهنگ محیطی را دارزد که با افدایش تضاد بین رفاه
و منافا فردي گروهی -چون ملاليین و سلودگران -و
وما بر شيل و میدان استااده از فرصلتهلا و تمللك
منابا محیطی اير میگيارد (يبدي دازشپور .)5 :2151
نقش دهیاری ها در زیسیت پیذیری روسیتاهای
پیرامون شهری
همازطور که ادبیا مدیریت توسعۀ روستایی زشان
مللیدهللد زهادهللا بلله مثابلله سللازمانهللاي رسللمی و
غیررسمی زقلش ازيارزاپليیري در رفتارهلاي ملدیریت
محیطی و سرزمینی ازومله کیایلت ززلدگی روسلتاها
دارزد .زهادها در ایجاد خللق و شليلگیلري تعلقلا
منافا ينقمندي ها هدحگدینی و قراردادن بلازیگران
در دستیابی به اهداح ازوملله کیایلت ززلدگی زقلش
بسدایی دارزد .از این زقطه زظر مطالعلۀ زهادهلا بلراي
شللناخت اینيلله چللرا زتللای محصللوال و یافتللههللا و
فراوردههاي مطمئن شبیه به هم هستند یا چگوزله بله
زتای محصوال و یافتههاي مناسب دست یابیم ماید
خواهد بود .افدون بر این مطالعه زهادهلاي روسلتایی از
بعد شيلی آنها که مسیر تعلقا و وابسلتگیهلا را در
روسللتاها بللا مسللیرهاي مختلللف شللیوههللاي اورایللی
مختلف مورد تووه قرار میدهلد مهلم اسلت .زهادهلا
سازمازدهی و سامازدهی فرصت هلاي دسترسلی بلراي
مرد و زقشهاي اوتمايی و اقتصلادي آنهلا را ملورد
تووه قرار میدهد .زهادها همازنلد سلایر پدیلدههلا در
وامعه روستایی يابلت زیسلتند و ملیتوازنلد در طلول
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زمان و با تووه به مسیر تلاکم بلر محلیط روسلتایی
تغییر و تحول یابند .ایلن تغییلرا بله دالیللی چلون
شد یافتن تعاريا تغییر در یك زهلاد و ايرگلياري
آن روي زهادهاي دیگر و ...می باشد .زهادهاي روستایی
در شيلگیلري تولیلد و تمایلت از کیایلت ززلدگی و
فرایندهاي سیاست گياري این زوع اهداح مؤير هستند
و یيللی از ابدارهللاي مللؤير مللدیریت فراگیللر روسللتایی
میباشند؛ بنابراین آمد زهادها در شيلدهی به کیایت
ززدگی و تغییر سیاستها زقش مهمی را ایاا میکننلد
(افتخاري و سجاسی قیداري .)2141
تشيیل زهاد مدیریت روستایی در ایران در راستاي
تحقق اهداح کنن تاکمیت در سطح محلی در قاللب
زهادي مبتنلیبلر مشلارکت ملرد بلراي سلامازدهی و
مدیریت ادار امور يمومی روستا صور گرفتله اسلت.
ظرفیتسازي و همافدایی توازایی هاي مووود در روستا
بهمنظور ایجاد بسلتري دروهلت پاسلخگویی بله رفلا
زیازهاي يامۀ مرد زید از دیگر اهداح تشيیل این زهاد
تلقی میشود (يبدالهی و وعارکریملی  .)126 :2141بلا
تووه به سلاختار و وظلایف ملدیریت زلوین روسلتایی
میتوازیم بگوییم که مدیریت ودید روستایی بلهویلهه
دهیلاريهللا از ارکللان تصلمیمگیللري اسللت؛ بنللابراین
بایستی تنش کند تا توازاییهاي مووود در روستاها را
شناسایی و از آن توازایی بله زحلو مناسلب بلراي اداره
روسللتا اسللتااده کنللد و بللا وللایگدینکللردن سیاسللت
توازمندسللازي بللا سیاسللت اهللدا و يريلله در راسللتاي
شناخت و تقویت توازمندي هاي مرد محلی و بالاعلل
کردنآنها تنش کند (یاريتصار و پریشان .)949 :2141
در یك زگاه کنن دهیلاريهلا در ایلران داراي 92
وظیاه به استناد اساسنامه و قلوازین مصلو ،و واریله
کشور میباشند.
 -2وظایف خدماتی :بسیاري از خلدماتی کله تلاکنون
براي ارایه آنهلا متلولی مشلخص در روسلتاها وولود
زداشته در شلرف وظلایف دهیلاري آورده شلده اسلت.
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وماآوري تمل و دفا پسمازد در روسلتاها افلدایش
سطح ایمنی در روستا اتداث و مدیریت فضاهاي سبد
و پارکهاي چندمنظوره و ...ازومله این وظایفازد.
 -1وظایف يمرازی و اورایی :در این بخش از وظلایف
ازجا پروژه هاي يمرازی زظار بر اوراي برزامله هلاي
سایر دستگاه ها در روستا هدایت و کنترل ساختوساز
در روستا و ایجاد تاسیسا مورد زیاز بريهده دهیلاري
گياشته شده است.
 -1وظللایف اوتمللايی و اقتصللادي :در ایللن بخللش از
وظللایف امللور مختلللف و متنللويی بريهللد دهیللاري
گياشللته شللده اسللت.کمللك بلله يريللۀ محصللوال
کشاورزي تامین منابا مالی پایدار تقویت پتازسیلهلا
و ظرفیللته لاي مووللود در روسللتا ازومللله تقویللت و
توسعه گردشگري روستایی؛ تاظ بهداشلت و زظلار
بر فعالیت واتدهاي خدماتی و ...
(يبدالهی و وعارکریمی .)124-122 :2141



همان طور که ککر شد با مسلئولیت هلاي متعلدد

متنوع و مهمی که بلر دوش دهیلاران قلرار داده شلده
است بیتردید ایشان اير ازيارزاپيیري بر زیستپيیري
در سيوزتگاه هاي روستایی پیرامون شلهري دارزلد .بلا
تووه به رشد روزافلدون ومعیلت در ایلن روسلتاها از
یكسو و تنشها و رایدزیهاي گروههاي متعدد شهري
براي بهرهبردن هر چه بیشتر از منافا موولود در ایلن
روسللتاها مللدیریت پیامللدها و يللوار پدیللدههللاي
فوقاليکر از پیچیدگی و سختی مضايای در قیاس بلا
سللایر روسللتاها برخللوردار اسللت؛ بنللابراین آگللاهی از
دیدگاههاي ملدیران محللی روسلتایی از اولویلتهلاي
ایشان در رابطه با شرایط ززدگی و کلار در روسلتاهاي
تحللت مللدیریت ایشللان از اهمیللت و اولویللت بللاالیی
برخوردار است .بر این اساس مدل ماهلومی پلهوهش
در شيل شمار  2زمایش داده شده است.

شکل  :5مدل مفهومي پژوهش

تهیه و ترسیم :زگارزده 2149
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روششناسي
روش تحقیق در پهوهش تاير با تووه به ماهیلت
و اهداح مويلوع «تبیلین زیسلت پليیري روسلتاهاي
پیرامون شهري» و در ارتبلاط بلا آزملون فريلیههلاي
تحقیق روش توصیای-تحلیلی است .آنگاه در مرتلۀ
بعللد مشللتمل بللر آزمللون فريللیا از روش تحلیلللی
استااده شده اسلت .در ایلن تحقیلق از روش کلوکران
براي زموزهگیري استااده شده است .وامعه آماري این
تحقیللق خازوارهللاي سللاکن در روسللتاهاي پیرامللون
شهري در شهرستان ورامین هستند که مجموع آن هلا
براساس شاخص هاي تويیح داده شلده در ادامله 21
روستاست.
واتد تحلیل در این تحقیق خازوارهلاي روسلتایی و
سطح تحلیل روستاست .بر این اساس با تووه به تعداد
خازوارهاي ساکن در ایلن روسلتاها  124زالر و بلراي
افدایش دقت در زتای تعداد  922پرسلشزامله خلازوار
روستایی تهیه و زتای آن وارد زر افدار « »SPSSشد.
آزچه در این تحقیق همواره مدزظر قرار داشلته اسلت
تووه به معیارهایی بوده است که اختصاصی و موولب
تماید روستاهاي پیراملون شلهري از سلایر روسلتاهاي
منطقه مورد مطالعه بوده است.
 نرخ رشید مببیت جمعییت در طیي دو دهیۀ 5911-5911و 5911-5901
یيی از ویهگلیهلاي روسلتاهاي پیراملون شلهري
مهاورپيیري و زرخ مداو رشد مثبلت ومعیلت اسلت
که در غالب منابا مووود به ایلن ویهگلی اشلاره شلده
است .منطقۀ مورد مطالعه از سال هاي پل از ازقلن،
هدح و مقصد بسیاري از مهاورازی بوده اسلت کله بلا
هدح کسب درآمد بیشتر یا وستجوي کار مناسلبتلر
به این سو ترکت کرده ازد و بلهدالیللی مازنلد فقلدان
تللوان سلليوزت در شللهر تهللران تمایللل بلله مهللاور
شبيهاي و سينیگدیدن در کنلار دیگلر همشلهریان و
مازنللد آن در شللهرها و روسللتاهاي منطقلله ازومللله

روستاهاي پیرامون شهري که داراي مدیت زددیيی بله
شهر و برخورداري از اميازلا مطللو،تلر و دسترسلی
مناسبتر هستند سينی گدیدزد .بنابراین این شاخص
می توازد بهطور مطلوبی زشازگر ویهگلی یلك زاتیله و
روستاي پیرامون شهري باشد.
 قرارداشتن در حری شهر مجاوربررسی ادبیا موولود در تحقیقلا و طلرف هلاي
اورایی در داخل کشور زشان میدهد که تلریم شلهر
به ينوان زاتیهاي از اطراح شهر در زظلر گرفتله شلده
است که داراي تداقل فاصله و تداکثر تعامل بلا شلهر
بوده و در معر بیشلترین تلأيیرا شلهر قلرار دارد.
البته چنازچه ککر آن در مبلازی زظلري تحقیلق رفلت
قازونگيار به استقنل هویت و مدیریت ایلن روسلتاها
اتترا گياشته و آن را به رسمیت شناخته اسلت املا
این مويوع منير تأيیر غیرقابل ازيار تغییرا کلاربري
ارايی تریم شهر بر کاربري هاي مووود در روستاهاي
واقا در تریم شهر زمی باشد؛ بنلابراین منطقلۀ ملورد
مطالعه زید از این شرایط مستثنی زبوده و قلرارگلرفتن
در تریم شهر مجاور براي هر یلك از زقلاط روسلتایی
یيی از شاخصهاي تعیین بهينوان روسلتاي پیراملون
شهري در زظر گرفته شده است.
 تأمین مایحتاج روزانه از شهر مجاورچنازچه در بخش مبازی زظري تحقیق و در ارتبلاط
با ویهگیهاي تاشلیه شلهر و روسلتاهاي واقلا در آن
آمللده اسللت وابسللتگی و تعامللل روسللتاهاي پیرامللون
شهري به شهر مجلاور اززظلر تلأمین مایحتلاج روزازله
است .درزتیجه این ویهگی بهينلوان آخلرین شلاخص
براي تعیین روستاهاي پیرامون شهري در منطقۀ مورد
مطالعه درزظر گرفته شده است .زحلو اسلتخراج ایلن
اطنيا بهرهگرفتن از داده هاي مووود در سرشماري
يمومی زاوس و مسين سلال  2151ملیباشلد .بلدین
معنا که با مراوعه به اطنيا هر روستا در سرشماري
ميکور و يامل «محل خریلد مایحتلاج» در آن زحلو
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تعامل روستاي مورد زظلر بلا شلهرهاي منطقله اززظلر
تأمین و خرید مایحتاج روزازه مشخص و تعیلین شلده
است.
روش گردآوري اطنيا با تووه به ماهیت مطالعه
به دو صور کتابخازهاي و میدازی بوده و با تووله بله
يرور در هر یك از مراتل تحقیق یيلی از ایلن دو
روش و یا هر دو مورد استااده قرار گرفته است.
بررسللی روایللی پرسللشزامللههللاي محقللق سللاخته
معموال با استااده اززظلرا کارشناسلان و متخصصلان
توز مورد بررسلی تحقیلق ازجلا ملیپليیرد .بلراي
بررسی روایی پرسشزامه خازوار که بهينوان ابدار اصلی
تحقیق براي سنجش زیست پيیري روستاهاي پیرامون
شهري مورد استااده قرار گرفته اززظرا  12متخصص
رشتههاي وغرافیا و برزامهریلدي روسلتایی وغرافیلا و



برزامه ریدي شهري توسعۀ روستایی و وامعلهشناسلی

بهرهگرفته شد .در این تحقیلق بلراي سلنجش پایلایی
ابدار ازدازهگیلري یعنلی پرسلشزامله خلازوار از روش
آلااي کروزباخ استااده شده است .آلالاي کروزبلاخ بله
دست آمده در این تحقیق برابر بلا  2/411بلوده اسلت
که زشازگر يریب پایایی بسیار قوي براي پرسلشزامله
تحقیق است .با تووه به ماهیت زیستپيیري و يوامل
يمللده تأيیرگلليار و تأيیرپلليیر از آن وامعللۀ آمللاري
تحقیللق تايللر سرپرسللتان خازوارهللاي روسللتایی در
روستاهاي ملورد مطالعله در سلال  2149ملیباشلند.
ابعاد معیارها و زماگرهاي تحقیق در ودول زیر زشلان
داده شده است .قابل ککر است کله همله زماگرهلا در
زمان ورود داده به زر افدار هموهت شلده و معيلوس
ارزش زماگرهاي منای در زظر گرفته شده است.

جدول  :9نماگرهای زیستپذیری روستاهای پیرامون شهری به تفکیک ابعاد و شاخصها

ابعاد

معیارها

زماگرها

تعداد
زماگرها

اقتصادي

اشتغال و
درآمد

داشتن شغل مناسب اميان دسترسی به شغل مناسب در روستا یا شهر مجاور تعدد فرصتهاي شغلی
در روستا درآمد مناسب فرصتهاي شغلی مووود در روستا تعدد فرصتهاي شغلی در شهر مجاور
درآمد مناسب فرصتهاي شغلی مووود در شهر مجاور

6

مسين

استحيا بناي مسين برخورداري از تما مناسب و بهداشتی در مسين برخورداري از سیستم گرمایش
و سرمایش مناسب در مسين برخورداري از روشنایی کافی در مسين برخورداري از سیستم دفا
بهداشتی فاين ،در مسين مساتت مناسب و کافی مسين تعداد اتاقهاي کافی در مسين

2

تملوزقل
يمومی

سايا کار وسایل زقلیه يمومی تعداد وسایل زقلیه يمومی تعداد وسایل زقلیه تمل بار دسترسی به
وسایل تمل و زقل يمومی

9

اميازا و
خدما
زیرساختی

کیایت راه دسترسی به شهر کیایت راههاي دسترسی به روستاهاي اطراح کیایت معابر و میادین
کیایت آ ،شر ،روستا کیایت تأمین زیازهاي روزمره توسط فروشگاه (هاي) خواروبار روستا کیایت
خدما تعاوزی روستایی یا تعاوزی روستاي محل مراوعه کیایت شبيه گازلوله کشی

2

آموزش
يمومی

فضاي آموزشی مناسب و کافی مدارس کیایت دسترسی دازشآموزان به مدارس شهر مجاور کیایت
تجهیدا آموزشی مدارس کیایت ساختمانهاي مدارس کیایت معلمان مدارس

1

بهداشت

کیایت خدما شبيه (خازه بهداشت) روستا

2

اوتمايی

دلسوزي اهالی براي آبادازی روستا ارتباط مرد با ايضاي شوراي اسنمی و دهیار روستا خودیاري مرد
در تین ازجا پروژههاي يمرازی در روستا تضور و همايري ززان روستا در امور روستا همازند مردان
مشارکت و
روتیۀ کار گروهی در بین مرد روستا میدان اتترا مرد روستا به یيدیگر قابل ايتمادبودن دهیار
همبستگی
روستا قابل ايتمادبودن ايضاي شوراي اسنمی روستا استقبال دهیار و شوراي اسنمی روستا از مشارکت
مرد قابل ايتمادبودن مرد روستا

22
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ابعاد

زماگرها

معیارها

تعداد
زماگرها

تمایل به ززدگی در روستا ت دلتنگی در صور دوري از روستا داراي رابطۀ خو ،با بستگان و
پیوستگی و همسایگان در روستا امیدواري به بهبود شرایط ززدگی در روستا تمایل به اشتغال در روستا تمایل به
تعلق ميازی سرمایهگياري در روستا تمایل به گيران اوقا فراغت در روستا ايتقاد به مناسبترین ميانبودن روستا
براي ززدگی در سطح منطقه ززدگی در روستا با ووود شرایط کار و ززدگی در شهر

4

پایینبودن میدان ورایم (سوء مصرح مواد مخدر سرقت و )...پایینبودن زداعهاي قومی و طایاهاي
امنیت فردي پایینبودن میدان زداع بین افراد بومی و تازه وارد امنیت تردد ززان در طی شبازه روز امنیت تردد پیاده
و اوتمايی در شب امنیت تردد سواره در شب امنیت يبور از واده و خیابان اززظر سريت اتومبیلها در طی شبازه
روز کیایت يمليرد پاسگاه ازتظامی

5

کیایت خدما و تجهیدا سالن ورزش روستا یا محل مراوعه کیایت خدما و وسعت کتابخازه روستا
تاریحا و
یا محل مراوعه کیایت خدما اماکن فرهنگی و ميهبی مازند مسجد و تسینیه کیایت خدما اماکن
اوقا فراغت
فرهنگی و تاریخی روستا کیایت خدما فضاهاي فراغتی و تاریحی مازند تاالر اوتمايا

1

وسعت فضاي بازي کودکان یا فضاي سبد روستا کیایت فضاي بازي کودکان اززظر امنیت و زظافت
محل قرارگرفتن محل بازي کودکان یا فضاي سبد روستا

1

زیست فضاهاي سبد
و باز
محیطی
آلودگی

کیایت وماآوري زباله از سطح روستا کیایت وماآوري آ،هاي سطحی کیایت وماآوري فاين،
آرامش و فقدان آلودگی صوتی آلودگی زاشی از رفت و آمد وسایل زقلیه آلودگی زاشی از کارگاههاي
صنعتی آلودگی زاشی از زددیيی به محل رهاسازي يایعا و زخاله وا ساختمازی

2

چشمازداز

چشمازداز زیباي طبیعی چشمازداز مناسب ساختمانها و معماري بناها چشمازداز مناسب معابر و
خیابانها چشمازداز فضاي سبد

9

مأخي :بررسی ادبیا تحقیق 2149

منطقۀ مورد مطالعه
شهرستان ورامین ازلحا موقعیلت وغرافیلایی در
طول ´ 12°12تا  12° 92شرقی و ير ´ 11°15تا
´ 11° 91شمالی واقا شده اسلت .ایلن شهرسلتان بلا
مساتت  2221کیلومتر مربا و  4/14درصد مسلاتت
استان تهران در منتهی الیله ونلو ،شلرقی اسلتان و
تاشللیه شللمال غربللی کللویر مرکللدي و در همسللایگی
اسللتانهللاي سللمنان و قللم (از شللرق و ونللو )،و
شهرستانهاي پاکدشت و ري (از شمال و غلر )،قلرار
دارد .اززظر موقعیت طبیعی از شمال به رشته کوههاي
البرز ازشرق به ارتاايا پارچین و قرهآغلاج و بلیبلی
شهربازو از ونو ،به سیاه کوه وکویر مرکدي ایران و از
غر ،به دشت هاي تهران و کرج منتهی میشود .اززظر
تقسللیما کشللوري شهرسللتان ورامللین از  9بخللش
ورامین و پیشوا و ووادیله و قرچلك  5دهسلتان و 9

شهر ورامین پیشوا ووادیله و قرچلك تشليیل شلده
است و  126آبادي را در خود واي داده اسلت .از ایلن
تعداد آبادي  61آبادي خالی از سينه هسلتند .یعنلی
چیدي تدود  14/1درصلد آبلاديهلا خلالی از سلينه
میباشند که از این لحا شهرسلتان وراملین در رتبله
پنجم شهرستان هاي استان تهلران قلرار دارد .در کلل
 21/1درصد آبادي هلاي داراي سلينه اسلتان در ایلن
شهرستان واقلا اسلت (معاوزلت آملار و برزامله ریلدي

استازداري تهران .)2 :2142
در مجموع  21روستا بهينوان روسلتاهاي ازتخلا،
شده در منطقۀ مورد مطالعه با تووله بله ویهگلیهلاي
مورد زظر بلراي روسلتاهاي پیراملون شلهري در زظلر
گرفته شدزد و با استااده از روش تسهیم متناسب و بلا
تووه به تعداد خازوار تعداد زموزه هر روسلتا مشلخص
شد.
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شکل  :1وععیت پراکنش مجموع روستاها و روستاهای مورد مطالعه در سطح شهرستان ورامین

تهیه و ترسیم :زگارزده 2149

یافتهها
ویهگیهاي فردي سرپرست خلازوار از آزجلایی کله
خازواده به ينوان واتد تحلیلل و سرپرسلتان خازوارهلا
به ينوان زموزۀ آماري ازتخا ،شده ازد درزتیجله غاللب
پاسخگویان یعنلی  41/1درصلد ملرد بلودهازلد و 6/5
درصد را زید ززان تشليیل دادهازلد .مشلاغل در بخلش
گللروه کشللاورز آزاد کارمنللد خازللهدار و بیيللار مللورد
بررسی قرار گرفتهازد .همانطور کله قابلل پلیشبینلی
بود کشلاورزان بخلش ازلدکی را بله خلود اختصلا
دادهازللد .امللا دو سللو یللا بلله يبللارتی  66درصللد از
پاسخگویان داراي شغل آزاد هستند که يمدتا بهينوان
کارگر در بخش هاي صنعت و خلدما و در شلهرهاي
اطراح مشغول بهکار هستند .همچنین  2/1درصد زیلد
داراي شغل کارمندي و استخدا در بخلش خصوصلی
یا دولتی در داخل یا خارج از روستا هستند .زيته قابل
تووه اینيه زرخ بیياري در بین سرپرسلتان خلازوار در
این روستاها  29/5درصد است که با تووه به موقعیت
قرارگیري آنها در تاشیه شهرها و زید زددیيی به بازار
کار تهران رقم زسبتا باالیی محسو ،میشود.

اززظر سنی افراد پاسخگو بهطور متوسط داراي 12
سال سن بوده ازد .تداقل  25سال و تداکثر  22سال
زشاندهند دامنه زوسان  11سلاله در بلین آنهاسلت
که زشازگر تنوع سنی پاسخگویان اسلت و از وامعیلت
مناسب و مطلوبی اززظر شمول و تنوع دیدگاه افلراد از
زسل هاي مختلف برخوردار است .میدان تحصلین در
 1گروه زیر دیپلم دیپلم کاردازی کارشناسی و بلاالتر
از کارشناسی طبقهبندي شده اسلت .بلیشاز زیملی از
افراد زموزه آملاري داراي تحصلین کمتلر از دیلپلم
هستند .تدود یك سو ( 19/1درصد) از آن هلا داراي
تحصین در سلطح دیلپلم هسلتند و فقلط تلدود 5
درصد داراي تحصین دازشگاهی هستند کله در ایلن
بللین  2/1درصللد داراي تحصللین بللاالتر از سللطح
کارشناسی بودهازد.
املللا در ولللدول  5میلللازگین و ازحلللراح معیلللار
زیسللتپلليیري روسللتاهاي مللورد مطالعلله در ابعللاد
اقتصادي اوتمايی و زیست محیطی از دیدگاه مرد و
دهیاران زشان داده شده است.
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جدول  :4میانگین و انحراف معیار زیستپذیری روستاهای مورد مطالعه از دیدگاه مردم و دهیاران

میازگین

معیارها

ازحراح معیار

مرد

دهیاران

مرد

دهیاران

اشتغال و درآمد

1/91

1/26

2/22

2/26

مسين

1/22

1/52

2/24

2/29

تمل و زقل يمومی

1/62

1/41

2/12

2/24

اميازا و خدما زیرساختی

1/12

1/96

2/24

2/21

آموزش يمومی

1/61

1/11

2/21

2/41

بهداشت

1/11

1/21

2/16

2/46

مشارکت و همبستگی

1/15

1/96

2/11

2/26

پیوستگی و تعلق ميازی

1/52

1/22

2/9

2/44

امنیت فردي و اوتمايی

1/91

1/41

2/15

2/12

تاریحا و اوقا فراغت

2/49

1/12

2/22

2/92

فضاهاي سبد و باز

2/16

1/26

2/52

2/11

آلودگی

1/16

1/22

2/14

2/12

1/11

1/96

2/21

2/91

چشمازداز
مأخي :یافتههاي تحقیق 2149

ووود تااو معنادار میان شاخص هاي اقتصادي و تد
متوسط گویهها از دیدگاه مرد میباشلد .ایلن تالاو
در سطح 2/21معنادار برآورد شده است .بدین منظور
در همه ابعاد از روش تد متوسط گویلههلا در طیلف
لیير  1تایی استااده شده که يدد  1براي هر گویله
بهينوان تد متوسط در زظر گرفته شده است.

ابعاد مختلف زیستپذیری از دیدگاه مردم و دهیاران
زیستپذیری اقتصادی

همانطورکه ککر شد بعد اقتصادي زیسلتپليیري
مشتمل بر  9معیار در زظر گرفته شده است .یافتههاي
تاصل از تجمیا گویههلاي تبیلینکننلده معیلارهلاي
اشللتغال و درآمللد مسللين تمللل و زقللل يمللومی و
اميازا و خدما زیرساختی در ولدول زیلر زشلازگر

جدول  :1برآورد معناداری سطح تفاوت بُعد اقتصادی از حد متوس از دیدگاه مردم

بعد

وامعه

میازگین ويا
مووود

تد متوسط
گویهها

اختنح
میازگین

t

سطح
معنیداري

اقتصادي

141

61/94

21

-5/12

-22/14

2/222

مأخي :یافتههاي تحقیق 2149

اما یافته هاي تاصل از تجمیا گویه هاي تبیینکننده
شاخص هاي اشتغال و درآملد مسلين تملل و زقلل
يمللومی و اميازللا و خللدما زیرسللاختی از دیللدگاه
دهیاران در ودول زیر زشلازگر وولود تالاو معنلادار

میللان معیارهللاي اقتصللادي و تللد متوسللط گویللههللا
می باشد .این تالاو در سلطح  2/21معنلادار بلرآورد
شده است.
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جدول  :1برآورد معناداری سطح تفاوت بعد اقتصادی از حد متوس از دیدگاه دهیاران




بعد

وامعه

میازگین ويا
مووود

تد متوسط
گویهها

اختنح
میازگین

t

سطح
معنیداري

اقتصادي

21

61/95

21

-5/11

-11/21

2/212

مأخي :یافتههاي تحقیق 2149

مشتمل بر  6معیار در زظر گرفته شده است .یافتههاي
تاصلل از تجمیلا گویلههلاي تبیلینکننلده  6معیلار
آمللوزش يمللومی بهداشللت مشللارکت و همبسللتگی
پیوستگی و تعلق ميلازی امنیلت فلردي و اوتملايی
تاریحا و اوقا فراغت در ودول زیر زشلازگر وولود
تااو معنلادار میلان شلاخص هلاي اقتصلادي و تلد
متوسط گویهها میباشد .ایلن تالاو در سلطح 2/21
معنادار برآورد شده است.

چنانکه مشهود است اززظر اقتصادي تااو دیدگاه
بین مرد و دهیاران بسیار ازدک و قابل چشلمپوشلی
است .این مويوع زشانگر مشخصشلدن قابلیلتهلا و
مسللائل اقتصللادي در قابللل زیسللتبللودن روسللتاهاي
پیرامون شهري در منطقله اسلت .بلهيبلارتی در ایلن
رابطه دهیاران با ملرد هلم زظلر و هملراه هسلتند و
شرایط مووود براي ملدیریت محللی کلامن شلناخته
شده و ملموس است.
زیستپذیری اجتماعي
همانطورکه ککر شد بعد اوتمايی زیسلتپليیري

جدول  :1برآورد معناداری سطح تفاوت بُعد اجتماعي از حد متوس از دیدگاه مردم

بعد

وامعه

152
اوتمايی
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میازگین ويا
مووود

تد متوسط
گویهها

اختنح
میازگین

T

سطح
معنیداري

45/25

229

-21/12

-22/95

2/222

ودول زیر زشازگر ووود تااو معنادار میان معیارهاي
اوتمايی و تد متوسط گویله هلا از دیلدگاه دهیلاران
می باشد .این تالاو در سلطح  2/21معنلادار بلرآورد
شده است.

امللا یافتللههللاي تاصللل از تجمیللا گویللههللاي
تبیینکننلده معیارهلاي آملوزش يملومی بهداشلت
مشللارکت و همبسللتگی پیوسللتگی و تعلللق ميللازی
امنیت فردي و اوتمايی تاریحا و اوقا فراغلت در

جدول  :0برآورد معناداری سطح تفاوت بُعد اجتماعي از حد متوس از دیدگاه دهیاران

بعد

وامعه

21
اوتمايی
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میازگین ويا
مووود

تد متوسط
گویهها

اختنح
میازگین

t

سطح
معنیداري

41/41

229

-11/95

-12/22

2/222

مشخص است که در زمینه قابلیت ززلدگی ازلحلا
معیارهاي اوتمايی تااو دیدگاه مشخصی بین مرد
و دهیاران روسلتاها وولود دارد .بلهيبلارتی ملدیریت

محلی معتقد اسلت کله شلرایط اوتملايی تلاکم بلر
روسللتاها از شللرایط زللامطلو ،و غیرقابلللقبللولی رز ل
میبرد .همچنین این امر زشازگر تووه و دغدغه بیشتر
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دهیللاريهللا زسللبت بلله مسللائل اوتمللايی -فرهنگللی
روستاها زسبت به مرد است که ممين است زاشلی از
مهاورپيیربودن روستاها و زبلود تعللق خلاطر يمیلق
مرد هم باشد.

آلللودگی و چشللمازللداز در زظللر گرفتلله شللده اسللت.
یافته هاي تاصل از تجمیا گویله هلاي تبیلین کننلده
معیارها در ودول زیر زشلازگر وولود تالاو معنلادار
میان شاخص هاي اقتصلادي و تلد متوسلط گویله هلا
می باشد .این تالاو در سلطح  2/21معنلادار بلرآورد
شده است.

زیستپذیری زیست محیطي
همللانطللور کلله ککللر ش لد بعللد زیسللتمحیطللی
زیست پيیري مشتمل بر  1معیار فضاهاي سلبد و بلاز

جدول  :3برآورد معناداری سطح تفاوت بُعد زیست محیطي از حد متوس از دیدگاه مردم

بعد

وامعه

میازگین ويا
مووود

تد متوسط
گویهها

اختنح
میازگین

t

سطح
معنیداري

زیستمحیطی

142

12/42

91

-29/21

-15/52

2/222
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متوسط گویه ها از دیدگاه دهیاران می باشد .این تااو
در سطح  2/21معنادار برآورد شده است.

امللا یافتللههللاي تاصللل از تجمیللا گویللههللاي
تبیینکننده شاخص ها در ولدول زیلر زشلازگر وولود
تالاو معنلادار میلان شلاخصهلاي اقتصلادي و تلد

جدول  :58برآورد معناداری سطح تفاوت بعد زیست محیطي از حد متوس از دیدگاه دهیاران

بعد

وامعه

میازگین ويا
مووود

تد متوسط
گویهها

اختنح
میازگین

t

سطح
معنیداري

زیستمحیطی

29

14/55

91

-21/21

-95/51

2/222
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از منظللر قابلیللت زیسللت محیطللی ززللدگی در
روستاهاي پیرامون شلهري همازنلد معیلار اقتصلادي
تااو دیدگاه چندازی بلین ملرد و ملدیریت محللی
مشاهده زمیشود که این مويوع زشاندهنلد يملق و
گسللتردگی معضللن زیسللت محیطللی روسللتاها و
محرزشدن آن براي همگلان اسلت .مجمويله شلرایط
مووود زشاندهند زبود شرایط مطلو ،زیست پليیري
روسللتاهاي مللورد مطالعلله اسللت .بنللابراین دهیللاران
روستاها هم مسئولیت بیشتري دروهت ولب ريلایت
مرد و ارتقاي ويعیت يمليرد خلود بريهلده دارزلد و
هم میتوازند از طریق هم افدایی با یيلدیگر بله دلیلل
تشابه زسلبی مسلائل و شلرایط موولود بلهدزبلال راه

تلهاي يملیتر زله در سلطح محللی کله در سلطح
منطقهاي باشند.
بررسي تفاوت بین دیدگاه مردم و دهیاران ازنظرگیاه
زیستپذیری سکونتگاههای روستایي

در این قسلمت بله بررسلی ويلعیت تالاو بلین
دیدگاه مدیران روستایی یعنی دهیاران و مرد روسلتا
میپردازیم تا مشخص شود که آیا دیدگاههاي ملرد و
مللدیریت در یللك راسللتا قللرار دارد یللا اینيلله تاللاو
معنلللاداري بلللین دیلللدگاههلللاي ایلللن دو گلللروه از
پاس دهندگان مشاهده میشود .بدین منظور از آزمون
 tزموزههاي مستقل براي بررسی این مويوع اسلتااده
شد.
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جدول  :55تفاوت دیدگاههای ساکنان و دهیاران دربارۀ زیستپذیری روستا

تست لوین براي
برابري میازگینها

آزمون  tبراي برابري میازگینها
95% Confidence
Interval of the
Difference

خطايازحراح
از میازگین

میازگین
تااو

معناداري
دوطرفه

دروه
آزادي

2/244

2/229

2122

2/244

2/214

باالترین

پایینترین

1/11

2/162

2/211

1/12

2/242

2/591

t
1/919

1/211 92/455

معناداري
2/292

F
2/121

پيیرش برابري
واریاز ها
يد پيیرش
برابريواریاز ها
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همانطور که مشاهده میشود براساس تسلتللوین
تاللاو معنللاداري بللین دو گللروه مشللاهده زمللیشللود؛
بنابراین بلراي تاسلیر آزملون بله فلر يلد پليیرش
برابري واریاز ها مراوعه میکنلیم .چنلانکله مشلهود
است دروه معناداري گلدارش شلده در اینجلا 2/229
است که زشان دهنده تااو معنادار بین تلقلی ملرد و
دهیاران از زیستپيیري روستاهاي مورد مطالعه است.
نتیجه
در زیم قرن اخیر همپاي چشمگیر مهاور از روسلتا
به شهر برخی روستاها خود پيیرزده مهاور هستند" .با
گسترش زسبی شبيۀ تملوزقل بین شهري بسیاري از
کللارگران و تهیدسللتان شللهري در ایللن زقللاط سللينی
میگدینند .در تقیقت اینان کسازی هسلتند کله آملال
شان ززدگی در شهر بلوده اسلت و اینيله بله زاچلار در
روستایی دیگرگون مستقر شلدهازلد .هملراه بلا افلدایش
ومعیللت مقصللد زهللایی خصوصللیا روسللتایی بللا
ایستارهاي آزان از ززدگی در شهر در هم میآمیدزد".
شهرستان وراملین همچلون دیگلر شهرسلتانهلاي
واقللادر منطق لۀ کللننشللهري (شللهر-منطقلله) تهللران
پدیللدههللاي پیراشهرزشللینی (و ايللرا آن مازنللد افللت
شتابان محیطی دگرگوزی بدون برزاملۀ کلاربرد زملین
کمبودهاي شدید خدماتی و زیازهاي پاس دادهزشلده) و
برخورد شهر و روستا در روستاهاي پیراملون شلهري را
(که بیشتر محل سيوزت گروههلاي درآملدي پلایینتلر
است؛ یعنی گروهی که بیشاز گلروههلاي درآملدي و از

ايرا و صرفههاي بیروزلی و منالی مجلاور شلهرها و
روستاها صدمه میبیننلد) تجربله ملیکنلد .صلدما و
خطرا زاشی از همجلواري هلا و شلرایط زامناسلب بلر
سنمتی ازسان سلاکن در ایلن روسلتاها را ملیتلوان از
خطرا کالبدي مربوط به سيوزت در مساکن زامناسلب
و زاامن زبود بهداشت محیط الز و کافی محرومیلت از
ازواع خدما رفاهی و تسهین زیربنایی دازست .برآینلد
تمامی این مشين شليلگیلري زلابرابري اقتصلادي-
اوتمايی کیایلت زلازل ززلدگی و صلدماتی اسلت کله
شیوههاي مشليلبرازگیلد زیسلت ازسلان بلراي شلرایط
زیست وي و طبیعلت بلهوولود آورده اسلت" .دهیلاري
بهينوان سازمان اصلی مدیریت روستایی در ایران زقش
مهللم و تأيیرگللياري در تللأمین خللدما يمللومی و
سامازدهی ززدگی روستایی ایاا میکند".
اینيلله دهیللاران دیللدگاههللاي متاللاوتی از مللرد در
زمینۀ زیستپليیري روسلتاها داشلته باشلند شلاید در
زال خللود دچللار اشلليال و ایللراد بدرگللی زباشللد امللا
میتوازد ينمت هشداري بلراي زهادهلا و دسلتگاههلاي
زظارتی بهمنظور ارزیابی مداو يمليلرد دهیلاري هلا در
ازجا وظایف محوله باشد .بهطورکلی میتلوان دو دلیلل
را براي این امر درزظر گرفت:
 -2يد تسلط دهیار بر املور محولله و درزتیجله فقلدان
کارایی منابا در اختیار زهلاد دهیلاري دروهلت ارتقلاي
زیستپيیري در سيوزتگاههاي روستایی؛ "ازآزجلاکله در
سالیان اخیر دهیاريها بهينوان پایۀ هر زظا ملدیریت
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روستایی ایران مطرف شدهازد بایستی سهم افلدونتلري
از مسئولیتها قلدر و اختیلارا را يهلدهدار شلوزد و
زقللش و وایگللاه يمللدهتللري در زظللا مللدیریت ودیللد
روستاهاي کشور ایاا کنند .در این صور می توان اديلا
کرد که مدیریت روستایی کارآمد و پویلا يملل خواهلد
کللرد و درزهایللت در توسللعۀ محللیطهللاي روسللتایی
زقشآفرین است".
 -1روستاهاي پیرامون شهري يلیلرغم اینيله بلرخنح
بسللیاري از سللایر روسللتاها پلليیراي مهللاوران زیللادي
هستند و میدان مهاور از آنها بسیار پایین است املا
آنها زید دچار يعف در تعللق ميلازی هسلتند .تضلور
مهاوران از اقوا زبانها زهادها و بعضا مياهب متالاو
باي شده تا ترکیبلی زلاهمگون و بعضلا متضلاد شليل
بگیللرد کلله زمینلله و بسللتر مناسللبی را بللراي ازللوايی از
زاهنجاريها مهیا میکند .این شلرایط زملازی بغلرز تلر
میشود که اهداح مهاورتی آزان زید بلرآورده زشلود .در
زتیجلله ایللن روسللتاها زیللد همازنللد روسللتاهاي مللادري
مهاوران مورد بیمهلري قلرار گرفتله و تعللق خلاطري
زسبت به آن ها در مهاوران شيل زخواهد گرفت .مضاح
بلر اینيلله مجللاور بللا شللهر و دیللدن کللموکیللف رفللاه
شهرزشینان زید بیتردید در روتیه و ازتظلارا سلاکنان
این روستاها تأيیرگيار خواهد بود و میدان تعللق خلاطر
آزان را به روستاهایشان تحتالشعاع قرار خواهد داد.
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Introduction
Today, peri urban villages have many opportunities, constraints, opportunities and challenges due to
the spatial proximity and spatial-physical dependence to the city which these factors are not so severe
in other villages. Establishment around the city and the use of appropriate communication networks
will allow the use of urban infrastructure and services in the economic and cultural-social fields for
these villages. Job vacancies, mainly in the service sector, provide a source of income and work for
villagers located around towns, so that a group of these villages have found a "dormitory" function.
The set of these factors makes the living conditions, or, in other words, the viability of the urban
villages, have a unique and status. The purpose of this research is to identify the key factors affecting
the livability of peri urban villages from the people’s and local manager’s point of view and a
comparative study of the attitudes of the two groups. The study area in this study is peri urban
villages in Varamin Township. Awareness of the extent of the differences between the attitudes of
people living in villages with the existing attitudes of Dehyars as local government custodians in
villages can provide a clear vision for recognizing the priorities of people and authorities and
bringing them closer to the extent possible .
Methods and Material
The research methodology in this study. With respet to the nature and objectives of the topic
"Explanation the livability of peri urban villages” and in relation to the research hypothesis test, is
descriptive-analytical method. In this research, Cochran method is used for sampling. The statistical
population of this research is households living in peri urban villages in Varamin Township. Based
on the number of households in these villages, 044rural household questionnaires completed and
their results were entered into SPSS software. What has always been considered in this research is
attention to the criteria that have been specific and cause differentiation of peri urban villages from
other villages in the study area. The method of data collection according to the nature of the study
was in both library and field, and according to the necessity in each stage of the research, either of
these two methods or both have been used.
Results and Discussion
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The results of employment and income, housing, public transportation and infrastructure services
from the viewpoint of tenants indicate a significant difference between the economic criteria and the
average of the items. Economically, the difference between the views of the people and local
managers is very slight and deniable. The results of the social criteria of public education, health,
participation and solidarity, continuity and sense of place, personal and social security, recreation and
leisure indicate a significant difference between the economic indicators and the average of the items.
But the findings indicate a significant difference between the average level of social criteria and
Dehyars viewpoint. The environmental dimension of habitat includes three criteria for green and
open spaces, pollution and landscape. The findings indicate a significant difference between the
economic indicators and the average of the items. But the findings indicate a significant difference
between the economic indicators and the average of the items from the viewpoint of the tenants.
From the perspective of the environmental capability of living in peri urban villages, as well as the
economic criterion, there is no significant difference between people and local management, which
reflects the depth and breadth of the environmental problems of villages.
Conclusions
Dehayari, as the main organization of rural management in Iran, plays an important role in providing
public services and organizing rural life Whether rural dwellers have different views from people on
the livability of villages may not be a big problem in their own right, it can be a warning sign for
institutions and oversight bodies to continuously evaluate the performance of their tasks in carrying
out their duties. Peri urban villages are the backyard of urban perpetrators because of their proximity
to cities, and they host a lot of urban problems. Those Dehraris which conduct surveys and awareness
of villagers' views and tendencies toward their performance, they become acquainted with issues and
problems and can work to solve or reduce these issues. Without continuous knowledge of the extent
to which progress is being made and the achievement of goals, and without identifying the challenges
faced by the local management and gaining feedback, and being aware of the extent to which policies
are being implemented and identifying those areas that require serious improvement, continuous
improvement will not be possible.
Keywords: Explanation of livability, Varamin township, Peri urban villages, Dwellers, Locam
managers.
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