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 (یگانه و همکاران...)یاقتصاد یریپذستیز لیتحل

 مقدمه
 زیتما یو مبنا افتهی یاالعادهفوق تیو توسعه، اهم ینظر اتیبه بعد، در ادب 1990از آغاز دهه  یزندگ تیفیمسئله ک

 نیتراز مهم یکیه ب یستیز طی( و حفظ شرا150: 1389 ،یشده )عنبر ریاخ هایها در سالکشور نینو یهایبنددستهو 

از مباحث و  یکی یرپذیستیز ،راستا نیهماست. در  شدهلیتبدانسان  یزندگ یفیو ک یمسائل مؤثر بر ابعاد کم

و  داریتوانا، پا هایهنند سکونتگاهما نینو هاییتئور گریکه مانند د باشدیم ییروستا یزیردر برنامه ریاخ هاییتئور

(. 22: 1398مانپور، )ا کندیو توسعه رهنمون م یزندگ برای ترمطلوب یطیداشتن مح یسوبهآور ما را تاب

انسان  و یعیطب طیاست که حاصل کنش دو عنصر مح یکل یمفهوم ،ییایموضوع جغراف کی عنوانبه یریپذستیز

گوناگون  یهاجنبه فیتوص یخود متمرکز است و اغلب برا یزندگ طیسان از محو تجربه ان یطیبوده که بر منابع مح

(. Alavizadeh et al, 2019: 98) شودیم ستفادها نیاز زم یاطراف آن در پهنه خاص طیتجارت مشترک جوامع و مح

راستا  نی(. در اIsa Loo et al, 2014: 110پردازند نه اشخاص )یمکان م یعمدتاً به بررس یرپذیستیز هایاما شاخص

 آمدهدستبه یهاهصرف به داد یاتکا نکهیارائه دهد. مضاف بر ا یرپذیستیاز ز  یکامل ریتصو تواندینم یاریمع چیه

مکان  کیدرآمد در  شافزای مثالعنوانبهمنجر شود.  یو دور شدن از هدف اصل یبه گمراه تواندیمکان م ای و مردم از

ت علت آن باشد، اما ممکن اس یاقتصاد یرپذیستیز شیافزا ۀدهندنشانن است ممک یزمان خاص یمشخص در ط

خود را به  یو جا شدهخارج موردنظراز مکان  درآمدکممردم  ند،یفرآ نیا انیباشد که در جر یاصالت بخش ندیفرآ

به  یآگاه شیاز افزا یشنا یریپذستیز ندهیفزا تیاهم رونیازا(. Sasanpour et al, 2015: 29اند )طبقه متمول داده

 یبرا یطیحموجب کاهش توان منابع م درازمدتاست که در  داریو مصرف ناسالم و ناپا یزندگ داریناپا یالگوها

 یدهایتهد تیاهم لدلیبه یریپذستی(. مفهوم ز8: 1397و همکاران،  ی)فتاح شودیم نیسرزم تیاز جمع تیماح

 تیفیارتقاء ک ( که به منظور102: 1397و همکاران،  دوستمی)حک است افتهیرشد  یزندگ تیفیموجود در حوزه ک

 یادیز تیاهم یریپذستیبر ز رگذاریتأث رعوامل و عناص ییدر جوامع مختلف شناسا یداریسطح پا شیو افزا یزندگ

 (. 35: 1398و همکاران،  نابیسیدارند )و

 تیفیک یهاارتقاء شاخص نیو همچن یداریاسطح پ شافزای منظورالزم به یاساس یهاشرطشیپاز  یکی امروزه

در  یمهم ارینقش بس تواندیاست که م یریپذستیبر ز مؤثرعوامل  ییشناسا ،ییدر جوامع روستا یزندگ

-ستیز شیعوامل اثرگذار در افزا نیاز ا یکیداشته باشد.  ییجوامع روستا یبرا ییاجرا هایاستیو س یهایزیربرنامه

به عوامل  یدر دسترس یااست. لذا هر جامعه یعوامل اقتصاد ییدر جوامع روستا یه زندگب دیام شیو افزا یرپذی

در آن جامعه  یبه زندگ دیو ام یزندگ تیفیبرآورده کند، ک یراحتبهخود را  یازهایداشته و ن تیاحساس رضا یاقتصاد

است که از درهم  یمفهوم یریپذستیز ن،ی(. بنابراVeveris, 2019: 104خواهد بود ) رپذیستیو مکان ز افتهیشیافزا

از  یاشبکه ستیبایآن م یابیو ارز لیتحل یو برا شودیم لیتشک یو اقتصاد یاجتماع ،یعیطب طیابعاد مح یدگیتن

: 1399 ،یقهرودی)آخوند ردیقرار گ مدنظر توأمان طوربه یریپذستیمرتبط با ز یارهایها و معشاخص نیروابط ب

به آن،  یکالبد -ییفضا یبا شهر و وابستگ یمکان یکینزد لدلیشهرها، به رامونیپ یمروزه روستاهاراستا ا نی(. در ا246

روستاها  ریبا سا سهیبرخوردار است که شدت آن، در مقا یمتعدد هایها و چالشفرصت ها،تیاز امکانات، محدود

 ،یو خدمات شهر هارساختی، استفاده از زمناسب یاز شبکه ارتباط مندیشهر و بهره رامونی. استقرار در پتاس شتریب

مشاغل  کنندهنیتأم یاقتصاد یرپذیستیکه ز کندیم سریاز روستاها را م گونهنیا یرا برا یاقتصاد یهادر حوزه ژهیوبه



 
 
 

 81 
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 ،یسطوح باالتر مانند آموزش یازهاین نیتأم یبرا طورنیهمخوراک، پوشاک و مسکن و  نیتأم یو درآمد بوده و برا

 توانیم الذکرفوقبه در نظر گرفتن مطالب  یطورکلبه(. 4: 1392و همکاران،  یاست )خراسان یاتیح ح،یت و تفربهداش

 طیرادر مورد ش یبه تصورات فرد توانیم یروستا ینواح یرپذیستیز یارتقا کنندهنییتعو  یگفت، از عامل اصل

 (.Casini et al, 2021: 64.. اشاره کرد )و . یآموزش هایفرصت ط،یمح تیفیک ،یاجتماع تیامن ،یاقتصاد

 ییفضا -یکالبد یدهاونیو پ یکینزد لدلیهستند که به ییهادر زمره سکونتگاه زیشهر ملکان ن یراشهریپ یروستاها

قرار دارند.  ییضاف - یو کالبد یاقتصاد ،یفرهنگ ،یو تحوالت مختلف اجتماع رییشهر، همواره در معرض تغ نیبا ا

مناطق  نیتصاد اروستاها سبب شده است که اق نیا سرتاسرانگور در  زیخبه باغات حاصل افتهیختصاصا یوجود اراض

ر فصول بهار، تابستان و د هرسالهاستوار باشد. چنانچه  یو دامدار یدستعیصنامناطق  یو در برخ یبر باغدار ربازیاز د

در  حقوق افتیردو در مقابل  آورندیوستاها هجوم مر نیاطراف به ا یاز شهرها و روستاها یشماریبکارگران  زییپا

 یدر تعداد تیجمع یروستاها، رشد باال نی. لذا، متنوع شدن اقتصاد اکنندیآن کار م رامونیشهر و پ نیباغات انگور ا

 یرکارب رییو تغ یکیمسائل اکولوژ جادیکه عالوه بر ا دهی، ارتباط تنگاتنگ با شهر ملکان و ... باعث گردهاآناز 

تاها متنوع باشد. روس نیا یاقتصاد یرپذیستیشده و ز یدگرگون خوشدست زیروستاها ن نیا یساختار اقتصاد ،یاراض

امکانات  شیهت افزاجباغ انگور نموده و در  دیروستاها اقدام به خر نیدر ا زیشهر ملکان ن یاز اهال یاریبس طوریبه

 یمکان-ییضاف لیو تحل نییتب باهدفحاضر  قیراستا تحق نی. در اکنندیتالش م هاآن یو کالبد یرساختیز

 پاسخ دهد: ریز سؤاالتو در تالش است به  گرفتهانجامشهر ملکان  یراشهریپ یروستاها یاقتصاد یریپذستیز

 چگونه است؟  یاقتصاد یرپذیستیشاخص ز ازنظرشهر ملکان  یراشهریپ یروستاها تیوضع (1

 ؟اندکدم یاقتصاد یریپذ ستیملکان در ز یراشهریپ یروستاها یمکان -ییفضا رگذاریتأثعوامل  نیترمهم (2

و ابعاد آن در جهت شناخت بهتر از  یرپذیستیاز ز یمفهوم یبررس ق،یتحق نیدر ا شدهمطرح سؤاالتتوجه به  با

آبراهام  یبررس یمبنابار بر  نیاول یبرا یرپذیستیز هیگفت، نظر توانیم راستانیدر هم رسد،یموضوع الزم به نظر م

 ایهیپا اجانیرفع احت برای اول درجه در هاهرم مازلو، انسان ساسشکل گرفت. برا یانسان یازهای( درباره ن1945مازلو )

: 1397 همکاران، و پوربه نقل از ساسان 91: 2001 ف،ی)رادکل کنندیباالتر تالش م هیال یازهایرفع ن یخود و سپس برا

دارد  یمعنادار طمکان و اجتماعات سالم ارتبا تیفیک ،یزندگ تیفیک ،یداریچون پا یمیا مفاهب یریپذستزی(. 243

(Norris et al, 2000: 119 .)دارند در آن  لیکه همواره مردم، تما کندیم لیتبد ییجابهمکان را  کی، کهیطوربه

 حالنیباا یاگون متفاوت است، ولدر جوامع گون یریپذستیز فی(. تعرBadland et al, 2016: 67کنند ) یزندگ

 یبرا غالباً یریپذستیبهره گرفت. ز یریپذستیز یبوم یارهایمع جادیا یبرا یاجتماع یزیراز اهداف برنامه توانیم

. و بر تجربه انسان از شودیبه کار گرفته م دهند،یکه آن را شکل م یمشترک یهاابعاد مختلف اجتماع و تجربه فیتعر

(. 973: 1397و همکاران،  پورلی)اسماع ردیگیدر نظر م یمشخص یو مکان یو آن را در ظرف زمان کندیممکان تمرکز 

ها آن یبرا یستیز یهاوهیش نیمردم است تا بهتر یزندگ طیمح تیفیک میو توسعه مفاه جیترو قتیدر حق یریپذستیز

 طی. در شراباشدیمردم م یبخش کردن زندگذتهدفمند و ل ،یریپذستیاز مطالعات ز ییهدف غا درواقعفراهم شود. 

 یبر کشاورز یمتک یساختار اقتصاد ،ییایجغراف یکم، انزوا تیجمع ازجمله یگوناگون لیبه دال ییجوامع روستا یکنون

 تیفیو ک طیشرا ،یدر جوامع شهر یزندگ طیو با توجه به شرا برندیرنج م یاز مشکالت متعدد دستنیازا یو عوامل
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 (یگانه و همکاران...)یاقتصاد یریپذستیز لیتحل

 :Alavizadeh, 2019دارد ) یاریستفاوت ب یانسان یزندگ یو استانداردها هاتیبا واقع ییروستا یهاطیمحدر  یزندگ

مربوط به  اتیرسماً به ادب 1938قابل سکونت در سال  یهادهکدهاز زمان انتشار  یرپذیستی(. اصطالح ز114

اشاره دارد  یخاص یهاو به مکان کندیتصل مرا به هم م یادیز میمفاه یرپذیستیز دهیاست. ا واردشده یزیربرنامه

 ،یو بهبود سالمت و شاد یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ یازهاین نیشهروندان را با تأم تیرضاتعامل دارند و  باهمکه 

 (.Webster, 2013: 194)کنندیم نیتضم یبه جهان یاز سطح محل ستمیو عملکرد اکوس یعیحفاظت از منابع طب

بار  نیاول یبرا ریپذستیز یدانست. واژه شهرها کایآمر توانیرا م یریپذستیز دهیگسترش ابستر حضور و  اما

مدنظر آنان و به دنبال آن توسط  یشهر یزیربرنامه یهادهیبه ا یابیدست منظوربههنرها  یتوسط اداره مل 1970در سال 

 نیرتریپذستیدر خصوص ز یاعات گستردهکه مطال یطیمح ظتاداره حفا رینظ یقاتیتحق یهامراکز و سازمان ریسا

(. Larice, 2005: 120به نقل از  356: 1397انجام داده است، به کار گرفته شد )قراگوزلو و همکاران،  کایآمر یشهرها

 یو رو شتیعمآن  یرو کیکرده است که  هیتشب یارا به سکه یریپذستیز ر،یپذستیز یاوانس در کتاب شهرها

به مسکن مناسب و  یکاف اندازهبهاست که  یشغل تیموقع یبه معنا شتی. معدهدیم لیتشک یشناختمبو یداریرا پا ومد

راستا  نیاست. در ا سازد،یبه خدمات سکونتگاه را سالم م یو دسترس هاهیباشد و درآمد متناسب با کرا کیآبرومند نزد

 طیمح بیشوند که به تخر نیتأم یاگونهبهکن کار و مس دیتول بعمنا کهیدرصورت رایباشد، ز داریپا دیبا شتیمع

 ایکتوریو ونقللحمکه سازمان  یفی(. بر اساس تعرMccrea, 2017: 92است ) نشدهحل شتیمشکل مع درواقع نجامند،یب

 یخوببهکه  دقه دارمنط کی یطیو مح یاجتماع تیفیاشاره به ک یریپذستیز درواقعارائه داده است.  یریپذستیاز ز

 تیفیک ومنطقه  یطیمح ستیز طیو بهداشت، شرا یمنیموارد شامل ا نیاست. که ا درکقابلکنان آن توسط سا

 (.  Seymoar, 2008: 346) شوندیم یتعامالت اجتماع

 ستندین گریکدیبا  ضیقابل تعو نیاند، بنابرامختلف متفاوت یو زمان یمکان طیبا توجه به شرا یریپذستیز یارهایمع

 یدر سطح جهان یطورکلبهها را درک کنند و بسنجند. اما مختلف، آن یزمان یهااسیها و در مقمکانمردم در  دیو با

خاص  یهامؤلفهبعاد ا نیاز ا هرکدامهستند که  یبررسقابل ستیزطیمحدر سه بعد اقتصاد، اجتماع و  یریپذستیز

شاک و مسکن و خوراک، پو نیتأم یو برامشاغل و درآمد بوده  کنندهنیتأم(. اقتصاد EIU, 2018) رادارندخود 

وابسته  یاعاجتم یستیهزاست. اما ب یاتیح ح،یبهداشت و تفر ،یسطوح باالتر مانند آموزش یازهاین نیتأم یبرا طورنیهم

 یحکومت یهاتمسیس نیبه نفع عادالنه، همچن یطمحیستیو ز یمنابع اقتصاد ییو فضا یاجتماع عیبه عدالت است: توز

اله و دفع زب تیظرف ،یعیمنابع طب کنندهنیتأماست که  یرساختیز ست،زیطی. محدینماینان را محسوب مکه همه ساک

 است، ذکرزم بهال(. 1391 ،یبه نقل از خراسان 40: 1398و همکاران،  نابیسیاست )و یعطبیطیانسان و مح نیارتباط ب

عه مناطق در توس هایاستیس یاز اهداف اصل یکی ییو دوام مناطق روستا یرپذیستیز شیافزا ییاروپا کشورهای در

مه ابعاد ه رد یرپذیستیامکان نظارت بر ز ها،استیس نیا تیموفق یاصل هایاز جنبه یکیاست و  یبخش کشاورز

 (.Casini et al, 2021: 64است ) یطیمحستیزو  ی، اقتصاد یاجتماع

متداول توسعه اوج گرفت  یو راهبردها رییکه در برابر تغ ییهاواکنش موازاتبهو  1980دهه  انهیراستا از م نیا در

در آن داشت. در  یمنطقه که مفهوم توسعه در محدوده منطقه، نقش محور ستیتحت عنوان ز ینیکم فلسفه نوو کم

رشد  یجابهمنطقه را  یازهایو ن یداریاست که پا یمحل رومندین یاز اقتصادها یامنطقه شبکه ستیاقتصاد ز هینظر نیا

انسان،  انیمتقابل و رابطه متعادل و متوازن م یوندیپ جادیا ه،ینظر نی. در ادهدیقرار م تیدر اولو یصادرات یازهایو ن
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و در مقابل  ردیگیدارد، خرده م مدنظررا  یکه رشد اقتصاد یابه توسعه هینظر نیاست. ا موردتوجه عتیاجتماع و طب

پاسخ داده  یو اجتماع یانسان یازهایکم باشد و به ن ریناپذ دیمصرف منابع تجد دیرا در نظر دارد که در آن با یاتوسعه

که در  یو خارج یاز مطالعات داخل ی( تعداد1(. در جدول شماره )104 -105: 1397و همکاران،  دوستمیشود )حک

 آورده شده است. اختصاربه  شدهانجام نهیزم نیا

 های داخلی و خارجیپژوهش پیشینه .1 جدول

 نتایج عنوان پژوهشگر

 دوستحکیم

1397 

 پذیری درتحلیل فضایی زیست

بر  دیتأکروستاهای شهرستان هیرمند با 

 پدافند غیرعامل

 12 و مطلوب الًکام وضعیت در موردمطالعه روستای 44 از روستا 7 پذیریزیست ازنظر

 نآ مؤید HOT/SPOTتایج تحلیل ن همچنین. دارند قرار بحرانی وضعیت در روستا

در  عاملغیر پدافند ازنظر شهرستان جنوب شرق در خوشه 8 پذیریزیست که است

 برخودارند. باالیی پذیریزیست از روستا 15 ناپایدار و شرایط

 قراگوزلو

1397 

پذیری نواحی ارزیابی سطوح زیست

روستایی )مطالعه موردی: بخش کاکی 

 شهرستان دشتی(

پذیری نواحی روستایی بخش کاکی شهرستان دشتی، در زیست مؤثربین عوامل 

 اند.پذیری این نواحی بر عهده داشتهرا در زیست ریتأثهای اقتصادی، بیشترین شاخص

زاده و علوی

همکاران 

1398 

 پذیری سکونتگاهتحلیل زیست

های روستایی )مطالعه موردی روستاهای 

 شهرستان کاشمر

. دارند دابعا به سایر نسبت باالتری پذیری زیست محیطی یستز بعد نظر از روستاها

 رتبه باالترین دهندگانپاسخ ازنظر فراغت اوقات و تفریح شاخص اجتماعی، بعد ازنظر

 فضای از دهندگانپاسخ. بودند مؤثر مختلف درجات در نیز هاشاخص سایر و داشت را

 .بودند راضی هاشاخص سایر از بیشتر عمومی

و  نابویسی

همکاران 

1398 

 بر اثرگذار اقتصادی عوامل تحلیل

 کال: موردمطالعهشهری ) پذیریزیست

 تبریز( نشهر

هایی از قبیل: وضعیت شغلی، درآمد مناسب و کافی، نتایج بیانگر آن است که شاخص

های شغلی و درآمد مناسب، اثرگذاری بیشتری نسبت به داشتن شغل مناسب، فرصت

پذیری ضعیت زیستوپذیری کالن شهر تبریز دارند. همچنین ها بر زیستسایر شاخص

 باشد.شهر تبریز، در حد پایین میشهر کالن

 2016راجر 

پذیری در منطقه سازی زیستمدل

و استفاده از مدل  GWRمیسور با روش 

 متاسوات

گیری رشد و توسعه روستایی در ضعف فاصله از مراکز تصمیم ازجملهعوامل مستقل 

فضایی به  است. در تحقیق حاضر از نگاه مؤثرری و کیفیت زندگی بسیار پذیزیست

های بهینه در منطقه استراتژی و پیشنهاد یسازمدلپذیری توجه شده و به زیست

 است. شدهپرداخته

میزر و 

همکاران 

2016 

اثرات ناهمگونی فضایی در افزایش یا 

پذیری کاهش عملکرد و انعطاف

 های حساس شهریسیستم

شود و  ستیزطیمحمکن است ناهمگونی فضایی باعث پایین آمدن کیفیت م

ها و پذیری را در مناطق شهری کاهش دهد یا ممکن است سبب بهبود سیاستزیست

پذیری پذیری و زیستتصمیم کارشناسان شود و شهرها را به سمت پایداری، انعطاف

 هدایت کند.

مک کرا 

2017 

ثرات الگوی فضایی پایداری شهری و ا

 آن بر کیفیت زندگی در استرالیا

در کیفیت زندگی داشته و از  ریتأثشهری بیشترین  های ذهنی و عینی اقتصادیشاخص

ر عوامل کلیدی پایداری شهری محسوب و جهت ارائه الگوی فضایی پایداری شه

های شهری بر توسعه مناطق و مالیات برهیتکافزایش سطوح اقتصادی کیفیت زندگی با 

 شده است. دیتأکالت شهری بیشتر تسهی

ژان و 

همکاران 

2018 

وضعیت رضایتمندی شهروندان از 

پذیری شهری در شهرهای زیست

 منتخب چین

 996/2پذیری در سطح شهرهای چین با میانگین رضایت از کل ابعاد مربوط به زیست

ه باشد. همچنین رضایتمندی نسبی از فاکتورهای دسترسی بدرصد در حد متوسط می

رضایتی نسببت به فرهنگی و نا -امکانات عمومی، محیط طبیعی جذاب، محیط اجتماعی

 آسان وجود دارد. ونقلحملفاکتورهای ایمنی شهری، بهداشت محیط، 

 



 
 

 84 

 

 (یگانه و همکاران...)یاقتصاد یریپذستیز لیتحل

شور، مسئله دهد که، در تحقیقات صورت گرفته در سطح داخل و خارج از کبررسی پیشینه تحقیق حاضر نشان می

قرار داده نشده است  مدنظرت، وستاهای پیراشهری شهر ملکان که یک شهر کشاورزی اسپذیری اقتصادی در رزیست

 لیوتحلهیتجز منظوربهقرار نگرفته است.  یموردبررس موردنظرپذیری اقتصادی روستاها در ناحیه و وضعیت زیست

 است. شدهاستفادههای آماری کالسیک از روش موردنظرپذیری اقتصادی در محدوده زیست

 

 یشناسوشر
( ختهیآم) یبیترک یفلسف انیبن ازلحاظو  یلتحلی – یفیروش توص ازنظرو  یهدف اکتشاف ثیپژوهش حاضر از ح

 ازنظرروستاها  بندیو رتبه ویک یعامل لیتحلو در مرحله  یفیک کردیرو ویتاالر گفتمان ک یاست که در مرحله بررس

. باشدیم یکاربرد هایدر زمره پژوهش یرگیجهت زلحاظاحاضر  قیدارد. تحق یکم کردیرو یاقتصاد یطیمحستیز

و در  هیاروم اچهیشرق درشهر در جنوب نیشهر ملکان است، ا یلومتریک 5شعاع  یروستاها زین موردمطالعهمحدوده 

 کیاست تا  یشهر کشاورز کیاست. ملکان  قرارگرفته یغرب جانیو آذربا یشرق جانیآذربا یهامحل اتصال استان

محدوده در سطح  نیا کهیطوربهمحدوده انگور است  نیا یمحصول کشاورز نیمشهورتر ،یتجار ایو  یعتشهر صن

 یدانیم ـ ایکتابخانه یپژوهش ،آوریجمع هایروش ثیپژوهش از ح نیکشور به شهر الهه انگور مشهور است. ا

 یاز بررس ها،تیکشف ذهن یراب یرنظ هایکه داده جهتازآن ایشود. کتابخانه-ی)مشاهده و پرسشنامه( محسوب م

 جهتازآن یدانمی و آمد دستنمونه به یروستاها یاقتصاد یرپذیستیعوامل مؤثر بر گسترش ز نهیدرزممنابع موجود 

پرسشنامه محقق  شد و گردآوری مصاحبه صورتبه کنندگانالزم از مشارکت هایگزاره ها،تیذهن ییشناسا یکه برا

 یراشهریپ یروستاها یانمک - ییفضا لیتحل یپژوهش، برا نی. در ادیگرد لیتکم ییروستا یساخته توسط خانوارها

 یدانیعات ممطال ،ییکارشناسان حوزه روستا ،یدانشگاه دیطبق نظر اسات ،یاقتصاد یرپذیستیز ازنظرشهر ملکان 

 نمونه انتخاب شدند.  یستاهاور عنوانبهشهر ملکان قرار داشتند،  یلومتریک 5که در شعاع  یمحققان و ... روستاها

 طبق هاآن و اندداده لیرا تشک قیتحق یروستا قرار دارند که جامعه آمار 12شهر ملکان تعداد  یلومتریک 5شعاع  در

اده از فرمول خانوار بودند که با استف 9601و  تینفر جمع 29709 یدارا 1395در سال  رانیمرکز آمار ا سرشماری

 قینمونه تحق عنوانبه ییاخانوار روست 154( تعداد 30/0با  برابر qو مقدار  70/0برابر با p رکوکران )مقدا شدهلیتعد

 یرصت برابر برافساده انجام گرفت تا اصل  ینمونه براساس روش تصادف یانتخاب شدند. انتخاب خانوارها در روستاها

 (.2گردد )جدول  تیهمه خانوارها رعا
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 شهر ملکان لومتریک 5نمونه در شعاع  یروستاهانقشه  .1 شکل

 

 ملکان یلومتریک 5شعاع  یخانوار و تعداد نمونه در روستاها ت،یتعداد جمع .2 جدول

 تعداد نمونه خانوار جمعیت روستاها تعداد نمونه خانوار جمعیت روستاها

 21 1340 4058 تازه قلعه 9 592 2371 قوریجان

 12 770 2362 آغجه دیزج 4 251 877 آبادعباس

 1 56 183 شرازول 21 1286 2087 میدانجوق

 3 165 538 تازه کند خان کند 21 1286 4462 اروق

 18 1142 3920 بایقوت 12 735 2391 چالقره

 154 9601 29709 جمع 8 503 1693 یوزباش کندی

 24 1475 4767 لکلر

 1399و محاسبات محققان،  1395 ران،یمرکز آمار ا ی: سرشمارمأخذ

 

از  یتصاداق یرپذیستیز هایشهر ملکان از نظر شاخص یراشهریپ یروستاها تیوضع یو بررس بندیرتبه یبرا

شاخص و  6لب محقق ساخته در غا ایمنظور پرسشنامه نیا ی. برادیاستفاده گرد SAW ارهیچند مع یرگیمیمدل تصم

با  زیموارد ن یبرخ شد. الزم به ذکر است، در ادهدنمونه قرار  یخانوارها اریو در اخت دیمختلف آماده گرد یهایهگو

محترم  یاریو ده یاسالم یکرونا وجود داشت با کمک شوراها روسیو وعیش لدلیکه به یهاتیتوجه به محدود

رسال شد و آنان پس مختلف ا هایرسانامیدر پ لفای صورتکه افراد باسواد داشتند، پرسشنامه به یروستاها، خانوارها

 یها، با استفاده از فرمول آلفاتعداد از آن لیپرسشنامه پس از تکم ییدوباره به محققان عودت دادند. روا لیاز تکم

 (.3)جدول  دهدیبدست آمد و قابل قبول بودن آن را نشان م 718/0کرونباخ محاسبه شد که 
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 یاقتصاد یرپذیستیز یرهامتغی و هاشاخص .3 جدول

 گویه شاخص

 اشتغال

ل زنان امکان اشتغا های شغلی در روستا،مناسب و امکان دسترسی به آن در روستا یا شهر مجاور، تعدد فرصت داشتن شغل

-یجاد و راههای شغلی غیر کشاورزی، وضعیت امنیت شغلی، امکان ادر مشاغل مختلف کشاورزی، امکان ایجاد فرصت

 یتغال در زمینه خدماتوکارهای جدید، افزایش میزان اشاندازی کسب

امکانات و 

خدمات 

 زیرساختی

ابر و میادین روستا، های دسترسی به روستاهای اطراف، کیفیت معارتباطی روستا به شهر ملکان،  کیفیت راه کیفیت راه

ت خدمات تعاونی کیفیت آب آشامیدنی روستا، کیفیت تأمین نیازهای روزمره در  فروشگاه های خوار بار روستا، کیفی

 روستای محل مراجعه، کیفیت شبکه گاز لوله کشی و تلفن و اینترنت روستا روستایی یا تعاونی

 ونقلحمل
های ارتباطی، رضایت راه ونقل عمومی، افزایش تعداد انواع وسایل نقلیه سواری، تراکم شبکهامکان دسترسی به وسایل حمل

 ساعات کار وسایل نقلیه عمومی، رضایت از  وسایل ویژه حمل بار و باربری

 گذاریسرمایه

های گذاری در روستا، افزایش فرصتگذاری در روستا، تمایل بخش خصوصی به سرمایهتمایل افراد بومی به سرمایه

گذاری گذاری روستاییان در شهر ملکان، میزان سرمایهداز روستاییان، میزان سرمایهگذاری در روستا، امکان پس انسرمایه

 اورزیروستاییان در صنایع روستایی و کش

منابع اقتصادی و 

 درآمد

های درآمدی بیشتر در روستا یا خارج از روستا، درآمد مناسب حاصل از وجود درآمد مناسب و پایدار، وجود فرصت

زان درآمد از های شغلی موجود در روستا، میزان درآمد از مشاغل فرعی و دوم، میزان درآمد از بخش کشاورزی، میفرصت

 بخش صنعت و خدمات

 لیدتو

زایش میزان استفاده افزایش میزان تولیدات باغی و زراعی در واحد سطح، میزان فرآوری محصول انگور و تولید کشمش، اف

 حجم افزایش و از کودهای شیمیایی در اراضی و باغات، افزایش تولیدات صنعتی و صنایع دستی در روستاها، توسعه

 اقتصادی مبادالت

و همکاران،  نابیسی؛ وEIU, 2018؛ Mccrea, 2017؛ 1397؛ قراگوزلو و همکاران، Alavizadeh, 2019؛ 1399 ،یقهرودی: آخوندمأخذ
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 یاقتصاد یرپذیستیدر خصوص عوامل مؤثر در ز هاتیذهن قیبدان اشاره شد، جهت مطالعه دق ترشیپ طوریهمان

 یتا نمونه آمار ستیالزم ن شناسیروش نیا ( استفاده شد. درQ) ویک یبیشهر ملکان از روش ترک یراشهریپ یروستاها

و  دهدیرا م تیذهن کیستماتیمطالعه س جازهروش در آن است که ا نیا تیانتخاب شود و مز یبه شکل تصادف

(. Steelman & Magurie, 2007: 371) کندیم یموضوع دارند را بررس کیکه افراد در مورد  یاحساسات و اعتقادات

( و کارشناسان و خبرگان ساکن در روستاها یاسالم یو شوراها اناری)ده یمحل رانیامل مدپژوهش ش 1جامعه گفتمان

 ،ینیو حس یانتخاب شود )ملک یجامعه آماراز  یبه شکل تصادف ینمونه آمارتا  ستیالزم ن ویک درروش. باشندیم

   2( استفاده شد. بروریلوله برفهدفمند )گ یرگیاز روش نمونه یانتخاب نمونه آمار یاساس برانی(. بر هم71: 1393

که تعداد  کند¬یدانسته و مطرح م ویک عباراتمرتبط با تعداد  ویک شناسیکنندگان را در روش(، تعداد مشارکت1999)

-(. لذا تعداد مشارکت20-14: 1392و همکاران،  فردییباشد )دانا ویکمتر از تعداد عبارات ک دباییم کنندگانمشارکت

با استفاده از منابع  که،طوری. بهباشدیشد( م دهیرس یمصاحبه به اشباع نظر 19نفر )در  19پژوهش  نای در کنندگان

و  اتنشری مقاالت، ها،و ...( و منابع مدون )کتاب یدانیمشاهدات م ،محلیرانیمد ،یدانشگاه دی)نظرات اسات اولدست

( Q) ویک هایشد و کارت دییگزاره تأ 30 ن،یو متخصص دیبا نظر اسات تیدرنهاشدند و  نیتدو قیتحق های...( گزاره

 ینظر اتیپژوهش با مرور ادب نیا ییقرار گرفت. روا کنندگانمشارکت اریو در اخت میتنظ بندیو جدول رتبه شدهآماده

                                                           
 ( Society of Communication) هاستافرادی که مطالعه کیو در صدد مطالعه ذهنیت یا تجربه آن  - 1

2 -Brewer  
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ان کارشناسان و خبرگ ،یدانشگاه داساتی توسط هاعبارات و گزاره تیشد و سنخ نتعیی کنندگانو مصاحبه با مشارکت

نشانگر  که آمد دست به درصد 736/0 کنندگاندرصد شرکت 20 یآزمون برا بضری عالوهشد. به دییتأ نهیزم نیدر ا

 یبر مبنا یبه روش اکتشاف عاملیلیاز تحل و،یک هایسیماتر یهاداده لیوتحلهیتجزاست. جهت  ییایسطح خوب پا

 فرد )روش استنفسون( استفاده شد.

 

 تحقیقهای یافته
 یرپذیستیز ازنظرشهر ملکان  یلومتریک 5واقع در شعاع  یروستاها تیوضع یبه بررس قیقسمت از تحق نیادر 

درآمد و  زانیم ،یگذارهیسرما زانی، مونقلحمل ،یرساختیاشتغال، امکانات و خدمات ز هایشاخص دیاز د یاقتصاد

اصل از پرسشنامه وارد ح هایمنظور داده نیا یبرا است. شدهپرداخته SAW یرگیمیبا استفاده از مدل تصم دیتول زانیم

 (.4جدول ) دیگرفته شد و وارد مدل گرد نیانگیاز روستاها م هرکدام یو سپس برا دیگرد SPSS افزارنرم

 

 SAWماتریس اولیه تکنیک  .4جدول

 تولید درآمد گذاریسرمایه حمل و نقل امکانات و خدمات زیرساختی اشتغال روستا

 4.05 4.05 4.13 3.50 4.79 3.71 عباس آباد

 3.08 3.45 3.87 3.20 3.09 3.47 دیزجآغجه

 3.76 3.87 3.61 4.01 3.47 4.23 آروق

 3.47 3.26 3.01 3.20 3.71 4.01 بایقوت

 4.20 4.23 4.07 4.32 3.99 4.51 لکلر

 3.69 3.50 3.88 3.76 3.53 3.88 میدانجوق

 3.69 3.98 3.11 3.10 3.21 2.89 چالقره

 4.33 3.35 3.86 3.38 3.15 3.25 قوریجان

 3.19 2.40 2.70 2.60 2.29 3.00 شرازول

 4.10 3.98 4.10 3.50 4.70 4.29 قلعهتازه

 3.07 3.12 3.11 3.16 2.68 3.61 یوزباشکندی

 2.55 2.87 2.65 2.98 2.98 2.21 کند خان کندتازه

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

ز کارشناسان و نفر ا 16 ازنظرهای تحقیق نیز از روش دلفی استفاده شد و برای این منظور اخصدهی شبرای وزن

یت میانگین مشارکت داشتند استفاده شد و در نها Qپژوهشگران این حوزه که در فرایند تحقیق و بخصوص در مدل 

 (.5قرار گرفت )جدول  نظرات آنان به صورت جدول زیر آورده شده است که در فرآیند مدل مورد استفاده

 

 های تحقیق به روش آنتروپیوزن دهی شاخص .5جدول 

 تولید درآمد گذاریسرمایه حمل و نقل امکانات و خدمات زیرساختی اشتغال هاشاخص

 2/0 21/0 15/0 10/0 11/0 23/0 هاوزن

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته
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، روستاهای کهیطوربهنهایی روستاها آورده شده است. میانگین و نمره  SAWسپس پس از انجام مراحل تکنیک 

 ازنظرهای اول تا سوم ر رتبهد 095/0آباد با نمره نهایی و عباس 097/0، تازه قلعه با نمره نهایی 100/0لکلر با نمره نهایی 

و  065/0مره نهایی ، شرازول با ن063/0کند با نمره نهایی انکند خپذیری اقتصادی آورده شده و روستاهای تازهزیست

نمونه تحقیق قرار  پذیری اقتصادی در بین روستاهایهای آخر از نظر زیستدر رتبه 075/0یوزباشکندی با نمره نهایی 

 (.6اند )جدول گرفته

 پذیری اقتصادینهایی روستاهای پیرامون شهر ملکان از نظر زیسترتبه .6جدول 

 رتبه نمره نهایی گینمیان روستا رتبه نمره نهایی میانگین روستا

 7 0.082 0.133 بایقوت 1 0.100 0.162 لکلر

 8 0.080 0.129 آغجه دیزج 2 0.097 0.157 تازه قلعه

 9 0.080 0.129 چالقره 3 0.095 0.153 عباس آباد

 10 0.075 0.121 یوزباشکندی 4 0.091 0.148 آروق

 11 0.065 0.105 شرازول 5 0.088 0.142 میدانجوق

 12 0.063 0.101 کند خان کندتازه 6 0.085 0.137 نقوریجا

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

ومتری لکی 2اصله فپذیری اقتصادی باالیی است. این روستا در دارای زیست روستای لکلرطوری که اشاره شد، همان

معیتی و جغرافیایی ج ازلحاظ رهزار نف 5روستای شهرستان ملکان با جمعیتی حدود  نیتربزرگ و قرارگرفتهشهر ملکان 

و کشت گوجه  (یصنعتمهینسنتی و  صورتبه)بخصوص باغداری انگور  شغل عمده مردم این روستا باغداری و است

خارج از کشور  و حتیهای کشور به سایر استان دوفروشیخرمحصوالت خود را ساالنه با احداث دفاتر  و پیاز بوده و

خیلی مناسبی قرار  پذیری اقتصادی در وضعیتهای زیستشاخص ازنظرلیل این روستا و به همین د کنندصادر مینیز 

غربی شهر ملکان  پذیری اقتصادی روستاییان روستای تازه قلعه در قسمتزیست ازنظر بااستعداددارد. دومین روستای 

صوص باغات باغداری بخ وکشاورزی توسعه برای  رازمینه  و پر آب است کههای حاصلخیز زمینباشد که دارای می

 (.2انگور فراهم کرده است )شکل 

 
 پذیری اقتصادیزیست ازنظرانی روستاهای پیرامون شهر ملکان مک-توزیع فضایی نقشه  .2شکل 
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 پذیری اقتصادیدر تفاوت فضایی زیست مؤثرعوامل 

 یمکان-ییاوت فضادر تف رگذاریعوامل تأث یاکتشاف یعامللیو تحل ویبا استفاده از روش ک قیقسمت از تحق نیدر ا

حاصل از  یآمار جیقرار گرفت و نتا یموردبررس یاقتصاد یرپذیستیز ٔ  نهیدرزمشهر ملکان  یراشهریپ یروستاها

پژوهش بود.  یراو تناسب آن ب عاملیلیمدل تحل ۀدکنندییتأو آزمون بارتلت  KMO اریو مع یعامل لیتحلمدل  یاجرا

 یو سطح معنادار 592/430( و مقدار بارتلت برابر 05/0 نانیاز حداقل مقدار قابل اطم شتری)ب 738/0برابر با  KMO اریمع

 (. 5محاسبه شده است )جدول  000/0آن 
 پذیری اقتصادی روستاهای پیراشهریآزمون بارتلت در سطح معناداری زیست .5جدول 

 df sig مقدار بارتلت KMO تحلیل مورد مجموعه

 پذیری اقتصادیوت فضایی زیستعوامل تأثیرگذار در تفا
 روستاهای پیراشهری

738/0 592/430 120 000/0 

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

ش واریماکس به رو شدند و بعد از دوران های مهم تحقیق استخراجپس اجرای مراحل مختلف تحلیل عاملی، عامل

 4در  ری متغیرهاتغییرپذی درصد از 49/79که وریطکنند. بهمی تبیین را متغیرها کل درصد واریانس 49/79مجموعاً 

 4 این از استفاده با ار متغیرها پیچیدگی مجموعه توانمی داریمعنی طوربه بنابراین .توضیح و تبیین شدند اصلی عامل

وامل ع نیترمهم توان گفت که،کاهش داد. بنابراین می متغیرها از واریانس درصد 51/20فقط  دادن از دست با عامل،

( 2د منابع آب، ( سهولت دسترسی و وجو1از:  اندعبارتپذیری اقتصادی در روستاهای پیرامونی شهر ملکان زیست

جود و( 4( یکنواختی محیطی و بازدهی نیروی کار و وجود امکانات آموزشی و 3وجود رشد اقتصادی مطلوب، 

 (. 6جدول های شغلی، امکان فرآوری محصوالت باغی و امنیت اجتماعی )فرصت
 دوران از بعد عامل هر برای واریانس پذیری اقتصادی روستاهای پیراشهری و مقدارزیست اصلی عاملی .6جدول 

 واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل

 76/26 76/26 28/4 سهولت دسترسی و وجود منابع آب

 12/47 35/20 25/3 قبولقابلوجود توسعه اقتصادی 

 27/64 15/17 74/2 تی محیطی، بازدهی نیروی کار و وجود امکانات آموزشییکنواخ

های شغلی، امکان فرآوری محصوالت باغی و امنیت وجود فرصت
 اجتماعی

43/2 22/15 49/79 

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

کارت  9ن عامل در ایدرصد واریانس را تبیین نموده است.  76/26است که  28/4عامل اول: مقدار ویژه این عامل 

 7خگویی شماره پذیری اقتصادی( بارگذاری گردیده که باالترین بار عاملی پاسکیو )دیدگاه مشترک در زمینه زیست

 (.7باشد )جدول می 10متعلق به پاسخگویی شماره  526/0ترین بار عاملی با و پایین 808/0با 
 امل اولنمودارکیوهای )متغیرهای( بارگذاری شده در ع .7جدول 

 بار عاملی پاسخگویان بار عاملی پاسخگویان

 780/0 12پاسخگوی شماره  541/0 4پاسخگوی شماره 

 685/0 13پاسخگوی شماره  655/0 5پاسخگوی شماره 

 808/0 17پاسخگوی شماره  803/0 6پاسخگوی شماره 

 587/0 18پاسخگوی شماره  597/0 7پاسخگوی شماره 
 - - 526/0 10پاسخگوی شماره 

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته
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ها متغیرهای دسترسی به خدمات متغیر با بارها عاملی مختلف بارگذاری شده که از بین آن 6در این عامل تعداد 

ی و خاک کاف نینابع زمبه م انییروستا یدسترسو  27/2با بار عاملی  پزشکدندانبهداشتی و درمانی و خانه بهداشت و 

ادی شناخته شدند. پذیری اقتصزیست ازنظرتفاوت فضایی روستاها  نهیدرزمتأثیرگذارترین متغیرها  23/2با بار عاملی 

امل متعددی از قبیل؛ پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهری شهر ملکان عودر ایجاد تفاوت فضایی زیست یطورکلبه

آب  نیتأم ژهیوبه) ینیرزمیزو  یآب سطحوجود منابع برخورداری از امکانات ورزشی و تفریحی در سطح روستاها، 

ری روستاها ها و عوارض شهی، نبود مالیاتشهر ونقلحملراحت و آسان به خدمات  یدسترس، (یشرب و کشاورز

ای شود. ها توجه ویژهانهای توسعه بدکنند که الزم است در برنامهجدید و ... نقش بازی می وکارکسبایجاد  نهیدرزم

 (.8گذاری کرد )جدول نام« سهولت دسترسی و وجود منابع آب»توان مل را میاین عا نیبنابرا
 های مشترک با امتیاز عاملی باال در عامل اولگزاره.8جدول 

 بار عاملی متغیر بار عاملی متغیر

برخورداری از امکانات ورزشی و تفریحی در سطح 
 روستاها 

 23/2 یو خاک کاف نیبه منابع زم انییروستا یدسترس 87/0

 آب نیتأم ژهیوبه) ینیرزمیزو  یوجود منابع آب سطح
 (یشرب و کشاورز

دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و خانه  49/1
 پزشک نبهداشت و داندا

27/2 

ها و عوارض شهری روستاها در نبود مالیات 15/1 یراحت و آسان به خدمات حمل و نقل شهر یدسترس
 دزمینه ایجاد کسب و کار جدی

47/1 

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

کارت کیو  5امل عکند. در این درصد واریانس را تبیین می 35/20است که  25/3عامل دوم: مقدار ویژه عامل دوم 

 733/0با مقدار  9ه باالترین مقدار و پاسخگویی شمار 860/0با مقدار بار عاملی  3بارگذاری شده که پاسخگویی شماره 

 (.9قدار را به خود اختصاص داده است )جدول ترین مپایین
 نمودارکیوهای )متغیرهای( بارگذاری شده در عامل دوم .9جدول 

 بار عاملی پاسخگویان بار عاملی پاسخگویان

 733/0 9پاسخگوی شماره  778/0 1پاسخگوی شماره 

 778/0 14پاسخگوی شماره  738/0 2پاسخگوی شماره 

   860/0 3پاسخگوی شماره 

 1399های تحقیق، أخذ: یافتهم

عمدتاً مربوط به  پذیری اقتصادیزیست ازنظردار در این عامل برای تفاوت فضایی روستاها گزینه کیوهای اولویت

، امتیاز عاملی باالتر گزاره 8از مجموع نظرات این گروه نشان داد،  شدهییشناساهای عوامل اقتصادی و مالی است. عامل

ه بیشترین تأثیر پذیری اقتصادی روستاهای پیراشهری شهر ملکان از دیدگاه این گرود و در زیستاناز یک کسب کرده

، وجود ر ملکانشه رامونیپ یدر روستاها داریمناسب و پا یوجود درآمدهامثبت را داشته است. از دیدگاه این گروه 

آسان به  یدسترسال و بیکاری اندک، گذاری بخش دولتی در مناطق روستایی، باال بودن درصد میزان اشتغسرمایه

جود نیروی کار واندازی مشاغل جدید، ی، وجود نهادهای پشتیبانی و مالی و حمایت از روستاییان در راهخدمات شهر

و وجود  باال نانیطمابا  ستیو امکان ز انییروستا نیباال در ب یاجتماع هیوجود سرماکافی برای توسعه صنایع روستایی، 

زیادی در تفاوت فضایی  فراوان و اشتغال اغلب روستاییان در این زمینه و تیزآب سنتی آن و ... تأثیرگذاری باغات انگور

وجود »توان ا میهای این عامل رصورت گزارهاند. بدینپذیری اقتصادی روستاهای پیراشهری شهر ملکان داشتهزیست

 (.10نامید )جدول « توسعه اقتصادی
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 رک با امتیاز عاملی باال در عامل دومهای مشتگزاره .10جدول
 بار عاملی متغیر بار عاملی متغیر

در  داریمناسب و پا یوجود درآمدها
 شهر ملکان رامونیپ یروستاها

گذاری بخش دولتی در مناطق وجود سرمایه 27/1
 روستایی پیرامون شهر ملکان

28/1 

باال بودن درصد میزان اشتغال و بیکاری 
 ییاناندک در بین روستا

 29/1 انییروستا یبرا یآسان به خدمات شهر یدسترس 06/1

ز وجود نهادهای پشتیبانی و مالی و حمایت ا
 اندازی مشاغل جدیدروستاییان در راه

 53/1 وجود نیروی کار کافی برای توسعه صنایع روستایی 63/1

 نیباال در ب یاجتماع هیوجود سرما
 البا نانیبا اطم ستیو امکان ز انییروستا

یان وجود باغات انگور فراوان و اشتغال اغلب روستای 32/1

 در این زمینه و تیزآب سنتی آن

56/1 

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 4. در این عامل کنددرصد واریانس را تبیین می 15/17باشد که می 74/2عامل سوم: مقدار ویژه عامل سوم مقدار 

های کیو کارت بیشترین مقدار در بین 915/0با مقدار  16پاسخگویی شماره کارت کیو بارگذاری شده که بار عاملی 

 (.11باشد )جدول می
 نمودارکیوهای )متغیرهای( بارگذاری شده در عامل سوم .11جدول
 بار عاملی پاسخگویان بار عاملی پاسخگویان

 915/0 16پاسخگوی شماره  815/0 8پاسخگوی شماره 

 832/0 19خگوی شماره پاس 693/0 15 شمارهپاسخگوی 

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

یعی در منطقه و دهد، تأثیر عوامل اقلیمی، عدم وجود عارضه طبهای بارگذاری شده در این عامل نشان میگزاره

جود سرمایه و، وجود امکانات آموزشی مناسب در روستاها برای آموزش روستاییان، موردمطالعهدشتی بودن محدوده 

اهای خصوص در بخش صنعت و کشاورزی )بخصوص باغداری(، بازدهی باالی نیروی کار و زمین در روستتولید ب

-ی به شمار میپذیری اقتصادزیست ازنظرپیراشهری شهر ملکان از عوامل افزایش تفاوت فضایی روستاهای پیراشهری 

نامید )جدول « موزشیآکار و وجود امکانات یکنواختی محیطی، بازدهی نیروی »توان عامل رود. بنابراین این عامل را می

12.) 
 های مشترک با امتیاز عاملی باال در عامل سومگزاره.12جدول 

 بار عاملی متغیر

 46/1 زمین در روستاهای پیراشهری و کار نیروی باالی بازدهی
 45/1 وجود امکانات آموزشی در روستاهای پیرامون شهر

 15/1 بارش و ...( در زیست پذیری اقتصادی تأثیر عوامل اقلیمی )مانند: دما،
 35/1 پذیریستای و دشتی( در افزایش زیتأثیر توپوگرافی روستاها )کوهستانی، کوهپایه
 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

کارت  2این عامل  کند. دردرصد واریانس را تبیین می 22/15باشد که می 43/2عامل چهارم: مقدار ویژه این عامل 

 (.13( بارگذاری شده است )جدول 11و شماره  4)پاسخگوی شماره  کیو
 نمودارکیوهای )متغیرهای( بارگذاری شده در عامل چهارم .13جدول

 بار عاملی پاسخگویان بار عاملی پاسخگویان

 938/0 11پاسخگوی شماره  717/0 4پاسخگوی شماره 

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته
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های پیراشهری شغلی فراوان در روستا هایدهد، وجود فرصتدر عامل چهارم نشان می ی بارگذاری شدههاِگزاره

محصوالت  انداز کافی برای روستاییان، امکان فرآوریشهر ملکان بخصوص در بخش زراعت و باغداری، امکان پس

دن و به روش ب کرصورت سنتی با روش تیزآباغی در روستاهای پیرامون بدون محدودیت مانند؛ فرآوری انگور که به

عوامل تأثیرگذار در افزایش  نیترمهمعنوان و وجود امنیت اجتماعی مناسب در روستاهای پیراشهری به یصنعتمهین

ارگذاری شده این فضایی شده است. بنابراین با عنایت به متغیرهای ب ازنظرپذیری روستاهای شهر ملکان میزان زیست

 (.14دول نامید )ج« لی، امکان فرآوری محصوالت باغی و امنیت اجتماعیهای شغوجود فرصت»توان عامل را می

 
 های مشترک با امتیاز عاملی باال در عامل چهارمگزاره.14جدول 

 بار عاملی متغیر

 81/1 غداری شغلی فراوان در روستاهای پیراشهری بخصوص در بخش زراعت و با هایوجود فرصت
 31/1 انانداز کافی برای روستاییامکان پس

 10/1 امکان فرآوری محصوالت باغی در روستاهای پیرامون بدون محدودیت
 17/2 وجود امنیت اجتماعی در روستاهای پیراشهری

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 گیرینتیجه

شهر ملکان  یراشهریپ یروستاها یاقتصاد یریپذستیز یمکان -ییفضا لیو تحل نییتب باهدفحاضر  قیتحق

انگور در سطح استان  دیآن قطب تول رامونیپ ینشان داد، شهر ملکان و روستاها یدانیم یاست. بررس گرفتهانجام

 هیناح کیمحدوده  نیمشهور است. ا ییطال یهاخوشه نیو سرزم« الهه انگور»به شمار رفته و به  یشرق جانیآذربا

 تیمحصول در آن فعال نیا یصادرات هایکتو شر یکنپاکمتعدد سبزه  یهابوده و کارخانه یو صنعت یکشاورز

 کردنخشک یبرانداز برا ایتالبار  موردمطالعه یدر روستاها یمسکون هایاطیدرصد ح 99در  یگسترده دارند و حت

 واردکنندگان نیتر، اروپا و کانادا، بزرگفارسجیخلحوزه  یانگور با استفاده از گوگرد وجود دارد. کشورها

خاک و مساعد بودن اوضاع  یزیمحدوده به سبب حاصل خ نیا نیهستند. همچن هیناح نیور امحصوالت خشکبار انگ

است که عمده محصوالت آن غالت،  یمرکز کشاورز ینیرزمیو ز یسطح یهاآسان به آب یو دسترس یجو

نشان  العهموردمط یروستاها یاقتصاد یرپذیستیز تیوضع ازنظر جیراستا، نتا نیاست. در ا ینیزمبیسو  جاتیفیص

قرار  ینسبتاً خوب طیدر شرا یاقتصاد ازنظربوده و  یتیپرجمع روستاهای که آبادلکلر، تازه قلعه و عباس یداد، روستاها

و عالقه مردم به  یاقتصاد ازنظر یراشهریپ یروستاها رسای به نسبت و اندقرارگرفتهاول تا سوم  هایدارند، در رتبه

و ...  یباغدار خصوصبه یتوسعه کشاورز ،یگذار-هیسرما ،یاقتصاد طیبهبود شرا  ،یبه زندگ دیو ام تیفعال ست،یز

( وجود توسعه 2 ،یآب کاف ابعو وجود من ی( سهولت دسترس1 ل؛یاز قب یقرار دارند. ضمناً، عوامل لیآدهیا طیدر شرا

 ،یشغل هایوجود فرصت (4و  یکار و وجود امکانات آموزش یروین یو بازده یطیمح یکنواختی( 3مطلوب،  یاقتصاد

 یروستاها یاقتصاد یرپذیستیز شیرا در افزا ریتأث نیشتریب یاجتماع تیو امن یمحصوالت باغ یامکان فرآور

با  یو وجود منابع آب کاف یسهولت دسترس یعنیعامل اول  انیم نیدر ا نیترمهم که اندشهر ملکان داشته یراشهریپ

از امکانات  یاست. چنانچه، برخوردار شدهشناختهعامل  نیترمهم عنوانبه 76/26 انسیو درصد وار 28/4 ژهیمقدار و

(، یو کشاورز بآب شر نیتأم ژهیوبه) ینیرزمیزو  یدر سطح روستاها، وجود منابع آب سطح یحیو تفر یورزش
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 جادیا ٔ  نهیدرزمروستاها  یو عوارض شهر هااتینبود مال ،یشهر ونقلحملراحت و آسان به خدمات  یدسترس

 گذاریشهر ملکان، وجود سرمایه رامونیپ یدر روستاها داریمناسب و پا یو ... نقش، وجود درآمدها دیجد وکارکسب

 ،یآسان به خدمات شهر یاندک، دسترس یکاریاشتغال و ب زانیمباال بودن درصد  ،ییدر مناطق روستا دولتی بخش

توسعه  یبرا یکار کاف یرویوجود ن د،یمشاغل جد اندازیر راهد انییاز روستا تیو حما یو مال یبانیپشت یوجود نهادها

انگور فراوان  اغاتباال و وجود ب نانیبا اطم ستیو امکان ز انییروستا نیباال در ب یاجتماع هیوجود سرما ،ییروستا عیصنا

 یاقتصاد یرپذیتسیز شیدرافزا یادیز یرگذاریآن و ... تأث یسنت زآبیو ت نهیزم نیدر ا انییو اشتغال اغلب روستا

با  قیتحق نیا جینشان داد، نتا قاتیتحق ریحاضر با سا قیتحق جینتا سهمقای. اندشهر ملکان داشته یراشهریپ یروستاها

و  زری؛ م2016؛ راجر، 1398و همکاران،  نابیسی؛ و1398و همکاران،  زادهیو؛ عل1397قراگوزلو،  قاتیتحق

 ییتفاوت فضا جادیدر ا یو دسترس یعوامل اقتصاد یرگذاریتأث ازنظر 2018و ژان و همکاران،  2016همکاران، 

: شودیارائه م ریز شرحبه  ییهاشنهادیپ قیتحق جیبا توجه به نتا نیراستا قرار دارد. بنابرا کیدر  یاقتصاد یرپذیستیز

( 2 ،یصنعتمهینو  ینتس صورتبهمحصول انگور  یفرآور ٔ  نهیدرزمو امکانات الزم در روستاها  هارساختیز جادی( ا1

 هایدر بخش گذاریهی( سرما3 ،ییروستا عیو صنا یتوسعه کشاورز ٔ  نهیدرزمبخصوص  ییاقتصاد روستا یمتنوع ساز

 .یتوسط دولت و بخش خصوص موردمطالعهمحدوده  رد ییزاجهت اشتغال یو عموم یخصوص

 

 منابع

ل فضایی تحلی. 1399اصفهانی.گیتی. صالحی بختی،ستمی، شاهقهرودی، مرضیه، نظری، عبدالحمید، رآخوندی -

. شماره 9. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال های روستایی شهرستان ریپذیری اقتصادی در سکونتگاهزیست

2 .265-245. 

 روستایی نواحی بندیاولویت .1397 .الیاس .منظم، شاهوردی، حدیث، رومیانی، احمد، چهرازیپور، علیاسماعیل -

 پژوهشی علمی فصلنامه آباد(.خرم شهرستان زاغه، بخش موردی: )مطالعه پذیریزیست هایشاخص راساسب

 .971-988. صص 4. شماره 13انسانی.دوره  هایسکونتگاه – ریزیبرنامه مطالعات

کنولوژی و ت علوم. نشریه پذیری روستاهای پیرامون شهری ایذهشناخت و تحلیل تفاوت زیست. 1396امانپور، سعید.  -

 .159-173. صص 8شماره  .21 دوره. محیط زیست

پذیری تحلیل فضایی زیست. 1397ظری. عبدالحمید. ن، یشاه بختدوست، سید یاسر، مرادی، محمود، رستمی، حکیم -

 .101-126. صص 4. شماره 7. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال در روستاهای مرزی شهرستان هیرمند

پذیری روستاهای پیرامون شهری با برخورداری تحلیل ارتباط زیست. 1392دامین، رضوانی. محمدرضا. خراسانی، محم -

. 3. شماره 3ریزی فضایی )جغرافیا(. سال هپژوهشی برنام-مجله علمیخدماتی )مطالعه موردی: شهرستان ورامین(. 

 .1-16صص 

سنجش و ارزیابی . 1391. ، رفیعیان. مجتبیلنگرودی، سیدحسنخراسانی، محمدامین، رضوانی، محمدرضا، مطیعی -

. شماره 3های روستایی. سال . نشریه پژوهشری )مطالعه موردی: شهرستان ورامین(پذیری روستاهای پیرامون شهزیست

4 .104-79. 



 
 

 94 

 

 (یگانه و همکاران...)یاقتصاد یریپذستیز لیتحل

 های نظری و چارچوب انجامشناسی کیو: شالودهروش. 1392، روزبه. هاخیشفرد، حسن، حسینی، سید. یعقوب و دانایی -

 . تهران: انتشارات صفار.پژوهش

 .35-34. صص 1تخصصی آباد. شماره  –. مجله علمی پذیریچند از زیست ییهاناگفته. 1396پور، فرزانه. ساسان -

شهری ارومیه با مدل  پذیری مناطققابلیت سنجی زیست. 1397پور، فرزانه، علیزاده، سارا و اعرابی مقدم، حوریه. ساسان -

RALSPI241-258. صص 48. شماره 18قات کاربردی علوم جغرافیایی، سال . نشریه تحقی. 

های پذیری سکونتگاهتحلیل زیست. 1397زاده، سیدامیرمحمد، کیومرث، سمانه، ابراهیمی، الهام، علیپور. مرضیه. علوی -

. صص 2اره . شم8ریزی روستایی. سال . مجله پژوهش و برنامهکاشمر( شهرستان روستاهای موردی: روستایی )مطالعه

114-97. 

پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت انگاره زیست. 1393. بهرامی عبدالعلی ،بیات مصطفی ،لو علی اصغریسیع -

. 33. فصلنامه مسکن و محیط روستا. دوره (زندگی در جوامع روستایی )مطالعه موردی: شهرستان قم، بخش کهک

 .107-120. صص 146شماره 

ی شهرستان پذیری نواحی روستایی )موردی: بخش کاکسطوح زیستارزیابی . 1397قراگوزلو، هادی، شوقی. مرضیه.  -

 .353-368. صص 3. شماره 1نشریه جغرافیا و روابط انسانی. دوره  دشتی(.

های حکمرانی ایران و پایداری ملی و سیستم. 1397لی، محدثه. اهلل قاسمی، محمد، فکری، جلیفتاحی، سجاد، روح -

 اتژیک ریاست جمهوری.های استرمرکز بررسی .مساله پایداری

در سایت:  دسترسقابل. سرشماری عموم نفوس مسکن شهرستان ملکان. 1395مرکز آمار ایران.  -

https://www.amar.org.ir/. 

، دوره اول، فصلنامه توسعه روستایی .(1365 -1385بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران ). 1389. عنبری، موسی -

 .149-181، صص 2شماره 

های رآفرینانه در شرکتدر بازاریابی کا مؤثرعوامل  یبندتیاولو و ییشناسا. 1393رتضی، حسنی، سیده فریبا. م ،یملک -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان. نامهانیپا. کوچک و متوسط )روش کیو(

پذیری شهری تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر زیست. 1398 اقدم، فریدون، قربانی. رسول.ناب، برهان، باباییویسی -

 .35-52. صص 3ره ، شما7فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری. دوره شهر تبریز(. : کالنموردمطالعه)

- Alavizadeh, S. A. M., Kiumars, S., Ebrahimi, E., Alipour, M. 2019. Analysis of Livability 

of Rural Settlements (Case Study: Villages of Kashmar County). Journal of Research 

and Rural Planning. Vol. 8. No. 2. Serial No. 25. 

- Badland, H., Whitzman, L., Aye, B. H. 2016. Urban Liveability: Emerging Lesson From 

Australian for exploring the potential for indicators to measure the social determinants 

of health. Journal of Social Science and Medicine. No. 111. PP. 64-73. 

- Casini, L.,  Boncinelli, F., Gerini. F., Caterina, R., Scozzafava, G., Caterina, C. 2021. 

Evaluating rural viability and well-being: Evidence from marginal areas in Tuscany. 

Journal of Rural Studies.Vol. 82. PP. 64-75. 

- Dong, H., & Qin, B. 2017. Exploring the link between neighborhood environment and 

mental wellbeing: A case study in Beijing, China. Journal of Landscape and Urban 

Planning, Vol. 164.PP. 71–80. 

- Dongsheng, Z., Mei-Po, K., Wenzhong, Z., Jie, F., Jianhui, Y., Yunxiao, D. 2018. 

Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China. Jurnal 

Cities. Vol. 79.PP. 1-10. 

- EIU. Liveability report-global liveability survey.2018. http://store.eiu.com/product.aspx? 

PID=455217630 (JULY-6 2018). 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=178703
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=187383
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=190882
https://www.amar.org.ir/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000024#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07430167
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07430167/82/supp/C
http://store.eiu.com/product.aspx


 
 
 

 95 

 

 5 یاپی، پ1400هار و تابستانب، اول، شماره سومدوره                                مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

- Larice, M. 2005. Great Neiborhoods: The Livability and morphology of High density 

neighborhoods in Urban North America, Doctor of  Philosophy in City and Regional 

Planning, University of California, Berkeley, Professor Michael. 

- Mccrea, R. 2017. Urban Sustainability Spatial Pattern and Its Impact on Quality of Life, 

Australia. Journal of Jurnal Housing, Vol. 49. No. 7.PP.89-98. 

- Mccrea, R. Walters, P. 2012. Impacts of Urban Consolidation on Urban Liveability: 

Comparing an Inner and Outer Suburb in Brisbane, Australia. Housing. Journal of 

Theory and Society,  Vol. 29. No.2. PP. 190-206. 

- Norris, T.and Mary, P. 2000. The health community’s movement and the coalition for 

heal their cities and communities. Journal of public health reports, Vol. 115. PP. 118-124. 

- Roger, S. 2016. Erosion modeling in Mysore area using GWR method and using meta- 

SWAT model. Journal of Social Studies, No. 7. 

- Seymoar, J. 2008. Principles of livable communities.journal of environmental science. Vol. 

12. No. 1. PP. 172-188. 

- Southworth, M. 2003. Measuring the liveable city. Journal of Built Environment (1978). 

Vol. 29. No. 4. PP. 343-354. 

- Steelman, T. A. & Maguire, L. A. 2007. Understanding participant perspectives: Q 

methodology in national forest management. Journal of policy analysis and management. 

Vol .18. No. 3. PP. 361-388. 

- Tsuang, H. C., & Peng, K. H. 2018. The Livability of Social Housing Communities in 

Taiwan: A Case Study of Taipei City. International Review for Spatial Planning. Vol. 6. 

No. 3. PP. 4-21. 

- Veveris, Armands. Sapolaite, Vaida.  Bilan, Yuriy. 2019.  How Rural Development 

Programmes Serve for Viability of Small farms? Case of Latvia and Lithuania. Agris 

on-line Papers in Economics and Informatics. 

https://www.researchgate.net/publication/334029066. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/334029066

