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 ینواح یرپذیستیز و ۀدر توسع ینقش دانش بوم یرا به خود جلب کرده، بررس زانریکه توجه برنامه یاز مسائل یکیامروزه 

و دانش  یمحل هایآگاهی و هاروش ها،هر قوم است که باورها، ارزش یمل هیاز سرما یبخش ،ی. دانش بومباشدیم

اقتصادی  ،یعیطب طمحی در وخطاآزمون هاحاصل قرن ،ی. دانش بومردیگیبرمرا در  شانیزندگ طیاز محن هاآن کیاکولوژ

بر  دیتأکا ب یراشهریپ یدر توسعه فضاها یدانش بوم گاهیجا لیهدف پژوهش حاضر تحل راستا نیاست. در ا یو اجتماع

روش تحقیق  ظرازن. تحقیق حاضر باشدیتهران(، م  19منطقه  ی: روستاهاموردمطالعه) یو اجتماع یاقتصاد یرپذیستیز

 یار گردآوری اطالعات برای بررس. ابزاست ایتوسعه – یو به لحاظ هدف کاربرد یکم ت،یماه ازنظرو  یلیتحل -توصیفی

 ،یقتصادا یارهایدر قالب مع یرپذیستیز ییدر راستا یکاربست دانش بوم ازنظر 19منطقه  ییمناطق روستا گاهیجا

رابطه  لیتحل هایکتکنی از (هاداده لیوتحلهیتجزمرتبط به  جی)نتا یو استنباط یفیتوص خشاست. در ب اریرمعیز 24 ،یاجتماع

 19منطقه  یتاهادر روس یدانش بوم نینشان داد ب رمنیآزمون اسپ جیاستفاده شد. نتا SPSS افزار( و نرمGRA) یخاکستر

وجود دارد.  یثبتم، ارتباط معنادار و 751/0رمن یاسپ یهمبستگ بیبا مقدار ضر یو اجتماع یاقتصاد یرپذیستیتهران و ز

 ییمناطق روستا یرذیپستیز یدر راستا یرا از دانش بوم یریاثرپذ نیشتریب ینشان داد مؤلفه اقتصاد Tآزمون  جینتا نیهمچن

 یخاکستر ازیمتا زانیبا کسب م گردیمرتض ی( نشان داد، روستاGRAرابطه خاکستری ) لیتحل جیداشته است. نتا 19منطقه 

قرار  وردمطالعهم یاروستاه نیدر ب یرپذیستیز یارتقا یدر راستا یاول از نظر کاربرد دانش بوم گاهی(، در جا0.633)

 .ردگییم
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 مقدمه
در این گروه  ژهیوبهدهند. تجربه توسعه را تشکیل می توسعهدرحالروستا و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع 

که  یاگونهبهبه اهداف توسعه در سطح ملی دارد.  دنیدررسدهند که توسعه روستایی نقش مهمی از جوامنع نشنان منی

در مراحل  خصوصبه، توسنعه روسنتایی را موتور محرکه توسعه در کشورهای جهان سوم نظرانبصاحبسنیاری از 

رسیدن به  (.86: 1390داننند)علیایی و کریمیان، ناپنذیر منیاولیه توسعه دانسته و دستیابی به آن را ضرورتی اجتناب

بگیرنند تنا اهنداف توسنعه محقنق شنود. تجربنه  توسعه به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که باید در کنار هم قرار

و  هاروشدهد که نحوه نگرش به توسعه و توسنعه در کشورهای جهان سوم حداقل در بخش روستایی نشان می

دلیل  نظرانصاحبهای توسعه دارد. بسیاری از نقشنی کلیندی در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه اتخاذشدهراهبردهای 

توسعه در روستاها را به نحوه نگرش به توسعه روستایی  یهابرنامهر بهبنود جامعنه روسنتایی و شکسنت عدم موفقیت د

(. یکی از 25: 1395عنابستانی و همکاران،  ؛78: 1387داننند)دشتی و همکاران، مربنوط منی اتخاذشدهو راهبردهای 

و تجربینات  هاآموختهمحیط روستایی و بها ندادن به توسعه روستایی، عدم شناخت الزم از  یهابرنامهعلل عمده شکست 

زندگی روستایی را متحول کند، با  تواندیم، مصلحان جامعه روستایی با اعتقاد به اینکه فقط دانش نوین باشدیمآنان 

-خود در حل مسائل شده یهاآموختهنماینند و در عمل مواجه با عدم پذیرش یا عدم کارایی آنان برخنورد منی

باشد، بر توسعه، مطرح می یطیمحستیز(. امروزه که مدل توسعه پایدار ینا الگنوی 77: 1391ند)احمدی و سجادی، ا

توسنعه  درروندهنایی کنه کنه فنناوری شودیمجهانی، توسعه پایدار زمانی حاصل  خواروباراساس تعریف سازمان 

جامعنه  رشیموردپذستاییان تناسب داشنته باشند و دوم شود، نخست باید با سطح دانش روروستایی به کار گرفته می

موجود در جامعه روستایی که در اصطالح دانش بنومی  یهایفناوربنابراین توجه کافی و الزم به  روسنتایی قنرار گینرد.

یکنی از راهکارهای عمده نیل به توسعه در جامعه روستایی مطرح  عنوانبه نامندیمینا علنم محلنی 

(. دانش بومی روستایی، رویکردی بدیل و اصیل در توسعه روستایی است که پس از 97: 1385)بوذرجمهری، دباشیم

متعدد توسعه، با نگرشی متفاوت، دوباره مورد اقبال و توجه نخبگان توسعه روستایی  یهایتئور یوخطاآزمون

اما اگر بخواهیم  اندبرشمردهعه روستایی توس ییگرایبوماست. اگرچه مزایای زیادی برای دانش بومی و  قرارگرفته

مبتنی بر توسعه پایدار به آن بنگریم.  یاتوسعهچکیده همه فضایل و محسنات این اندیشه را بیان کنیم، باید از رویکرد 

است و  نگرندهیآکه سازگار با محیط طبیعی و  یاتوسعهگرا، مصداق واقعی الگوهای توسعه پایدار است. توسعه بومی

(. گذشته از طبیعی بودن دانش بومی، این دانش محیطی نیز به 224: 1397رداتی و مخرب نیست)کفاش و همکاران، وا

، هاارزش(. بنابراین دانش بومی، بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که باورها، Appiee tiu, 2007: 19رود)شمار می

. دانش بومی، حاصل ردیگیبرمرا در  شانیزندگمحنیط از  هاآنمحلنی و داننش اکولوژینک  یهایآگاهو  هاروش

بودنش سخت در معرض  در محیط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی است. دانش بومی به دلیل شفاهی  وخطاآزمون هاقرن

های مبهم بسیاری در دانش بنومی هنر منطقنه وجنود دارد کنه بایند بنه آن انحطاط است و از سویی دیگر هنوز گوشه

دانش بومی، حاکی از آن است که  یهانظامدهد که (. مطالعات نشان می2: 1394)بندانی و همکاران،  اخته شودپرد

دانش مذکور به دلیل سیستمی بودن، انعطاف، حفظ تنوع زیستی، متکی بودن بر نیازها، مشارکتی بودن، در دسترس و 
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در فرایند توسعه پایدار  تواندیمدن بنر فرهننگ مردم بودن، منطبق بو یچندبعد، ستیزطیمحارزان بودن، حفظ تعادل 

مزایای دانش مدرن یا داننش رسنمی، توانایی در  نیترمهم(، از 94: 1390زند،  و روستایی نقش مهمی ایفا کند)ارفعی

و  های مهم دانش بومی سادگیاز یک محیط به محیط دیگر است و از ویژگی هاآنهای جدید و انتقال ایجاد فناوری

توانند یکدیگر را تکمیل نمایند و ترکیب این دو در کسب این دو دانش می رونیازامحیط است.  باسازگاری آن 

به چند دلیل پرداختن به دانش بومی یک انتخاب نیست بلکه  رسدیمبنه نظر  اکنونهماست.  مؤثرموفقیت و پیشرفت 

ها و فرایندهای گوناگون ها، فعالیتدانش بومی در برنامه گیری از(. بهره3: 1394ضرورت است)بندانی و همکاران، 

دانش بومی  کهیطوربه .است قرارگرفتهدانان شناسان و جغرافیجامعه موردتوجهتوسعه روستایی در چند سال اخیر 

ق پذیری مناطد آن در زیستر؛ زیرا این دانش و کاربشودمیعه پایدار روستاها محسوب سمنبع ارزشمندی برای تو

جوامع روستایی شده است، مفید واقع  ریگ بانیگربسیاری از مشکالت و معضالتی که  وفصلحلتواند در روستایی می

تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی، دمکراسی مشارکتی و توانمندی قشر ضعیف جامعه می سوکیچون از  ؛شود

بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت های روستایی شود و از سوی دیگر، سبب انطباق الگوها و روش

پذیری جامعه محلی کمک های بومی متناسب با جریان توسعه شود و به توانمندسازی و زیستالگوها و روش

 (.52: 1394پور، کند)جمعه

و   تاهاضم روسترین نتایج توسعه شتابان شهرنشینی، گسترش فضایی شهرها و خورندگی و هدر این میان از عمده

خصوص بشهر تهران،  شهرهای مانند تهران نمود بیشتری داشته است.در شهرها بوده و در کالن هاآناراضی پیرامونی 

جربه کرده است، از تای شتابان را فضاهای پیرامونی توسعه یسوبهاخیر با رشد سریع جمعیت   طی چند دهه 19منطقه 

 یهانیزمو تغییر کاربری  هاآن)ادغام روستاهای پیرامونی، تغییرات اقتصادی برنامه شهری، پیامدهای رشد بی  نیترمهم

خایر دانش زراعی و باغی به مسکونی و تجاری و خدماتی و...( است. افزون بر این سرعت تغییرات موجب شده، ذ

یقات اهمیت استفاده از حقتو به فراموشی سپرده شود. لذا با توجه به اینکه امروزه نتیجه بسیاری از  باختهرنگبومی 

مدیران و  موردتوجه شیازپشیبدانند، باید این امر مهم برای توسعه پایدار مناطق روستایی الزم می  دانش بومی را

 ریزان قرار گیرد. برنامه

پذیری مطالعات اندکی صورت گرفته بر زیست دیتأکجایگاه دانش بومی در توسعه فضاهای پیراشهری با  نهیدرزم

اشاره خواهد شد. آقاجان تبار و همکاران  ،دنباشکه در راستای موضوع پژوهش می هاآنه در ذیل به تعدادی از است ک

های هیرکانی از (، در پژوهشی به بررسی نقش دانش بومی در اشتغال، درآمد افراد محلی و حفاظت از جنگل1400)

بومی سبب ایجاد اشتغال  بادانشها نشان داد که آشنایی ج یافتهاند. نتایدیدگاه ساکنین منطقه واز، شهرستان نور، پرداخته

 عنوان(، در پژوهشی با 1400شود. گل محمدی و همکاران )منطقه می باارزش یهاجنگلو درآمد و بهبود حفاظت 

پایدار  امرارمعاشو هنرهای سنتی در حفظ میراث فرهنگی، دانش بومی، جذب گردشگران، اشتغال و  یدستعیصنا"

کند. می دیتأکپایدار مردم روستایی  امرارمعاش، به اهمیت دانش بومی در اشتغال و "ردم روستایی خراسان جنوبیم

(، در پژوهشی به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر با کاربرد دانش بومی زنان روستایی در تولید ارقام بومی 1399حاجیلو )
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دهد ها به شیوه تحلیل مضمون نشان می، پرداخته است. تحلیل یافتهسازگار با تغییرات اقلیمی در استان آذربایجان شرقی

از سوی جوانان، مطالبه دستمزد و حمایت دولتی برای زنان  یکشاورز ریغمهاجرت جوانان از روستا، تمایل به مشاغل 

(، 1398سینی )حشاه .باشنددر این زمینه می رگذاریتأثهای اجتماعی شاخص نیترمهمکشاورز جهت کشت ارقام بومی 

در پژوهشی به بررسی دانش بومی در چنبره تحوالت روستاهای پیراشهری مورد: روستاهای کرند و فرور در شمال شهر 

گرمسار، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد که به دلیل تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی روستاهای پیراشهری، 

کارا صورت نگیرد، ذخایر  یشیاندچاره کهیدرصورتبیشتری روبرو بوده و  یریپذبیآسدانش بومی در این روستاها، با 

 بر بومی دانش (، در مقاله اثرات1395مردمی از دست خواهد رفت. بذرافشان و همکاران ) یبهاگرانعلمی، فرهنگی 

دامداری از حیث اقتصادی  میانکوه شرقی به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان کاربرد دانش بومی در دهستان توسعه

از دید روستاییان:  وخاکآبنقش دانش بومی در حفاظت از منابع  " مقاله(، در 1391باشد. وزین و افتخاری )می

، به این نتیجه رسیدند که، دانش بومی با رویکرد جدید )توسعه پایدار( سازگاری "مطالعه موردی: شهرستان خلخال

پایدار با الگوهای در حال تغییر سازگار  طوربهکند دلیل است که به مردم کمک میدارد. اهمیت دانش بومی به این 

های (، در پژوهشی به بررسی رویکرد برنامه1390شوند و در جهت کاهش و کنترل آن اقدام کنند. علیایی و کریمیان )

 یهابرنامهکه در  دهدیمقیق نشان توسعه روستایی در ایران با تأکید بر نقش و جایگاه دانش بومی پرداختند. نتایج تح

هستند اهمیتی داده نشده است. وزین  هابرنامهمذکور به دانش و مشارکت مردم روستاها که ذینفع کنندگان اصلی این 

، عنوان کرده، دانش بومى موجب "های محیطی نواحی روستایینقش دانش بومی در کاهش آسیب " مقاله(، در 1386)

فرایند پیشگیری و آمادگی در برابر این  تواندیمو  شودیماز بالیای طبیعی جوامع روستایى ناشی  یهابیآسکاهش 

مدیریت بحران و کاهش "(، در کتاب 1385بزاز ) زاده یهادرا بهبود بخشد.  هاآنمخاطرات و نیز بازسازى خسارت 

های صحیح و مناسب لی و اعمال روش، تشکیل مدیریتی توانمند محکردهاشاره "در برابر بالیای طبیعی یریپذبیآس

(، در پژوهشی به 1385تواند میزان خسارات را کاهش دهد. عربیون )جهت کنترل وضعیت بحرانی تا حد زیادی می

بومی  باارزشدهد که دانش بررسی دانش بومی: ضرورتی در فرآیند توسعه و ترویج پرداخت. نتایج تحقیق نشان می

(، در پژوهشی به بررسی دانش 1385باشد. بوذرجمهری )فرایند ترویج و توسعه می ضرورتی در عنوانبهکشورمان 

که زنان روستایی از دانش  دهدیمکشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی پرداخت. نتیجه تحقیق نشان 

ست. و بیشترین دانش کشاورزی خوبی برخوردارند. که میزان دانش کشاورزی آنان در مراحل مختلف تولید متفاوت ا

(، در پژوهشی 1381باشد. عمادی و امیری اردکانی )های معیشتی میدرکشت ژهیوبهآنان در مرحله کاشت محصول و 

به بررسی تلفیق دانش بومی و دانش رسمی؛ ضرورتی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی پرداختند. نتایج تحقیق 

گونه تقابل و تضادی نداشته بلکه در فرایند دستیابی به هیچ تنهانهنش رسمی نشان داد که دو حوزه دانش بومی و دا

آوری دانش بومی در تاب ریتأث(، در پژوهش به بررسی 2021کرنیو و همکاران )اند. توسعه پایدار مکمل یکدیگر بوده

 اثرات از جلوگیری در مهمی شنق بومی دانش که است داده نشان اند. نتایجشهری در برابر زلزله در اندونزی پرداخته

است. هیل و  شده پذیرفته ثمربخش رویکرد یک عنوانبه مخاطرات مدیریت در بومی دانش. دارد خطرات نامطلوب

اند. محلی پرداخته گیریتصمیم توانمندسازی برای بومی دانش مشترک (، در پژوهشی به بررسی تولید2020همکاران )
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 بومی مردم باشد.می یکدیگر با همکاری و فرهنگی مشارکت، حاکمیت بر مبتنی انش،د مشترک نتایج نشان داد، تولید

-دولت و بومی مردم بین . همچنین رابطهخوددارند سنتی یهانیسرزم با مستمری ارتباط خود بومی دانش حفظ برای

 و بودن، متقابل ،یریپذتیمسئول اعتماد، رضایت، مستلزم که بخشدیم قدرت محلی یادگیری و یریگمیتصم به ملت

مدیریت دانش بومی در بوتسوانا با  "( در مقاله، 2014) پرتی . است بومی یهاوهیش و دانش فرهنگ، حیات تجدید

توسعه در  یهابرنامهکرده که جهت موفقیت  دیتأک "کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات یهابرنامهاستفاده از 

ای تحت (، در مقاله2014ارتباطی و اطالعاتی نیاز است. سیفوینا ) یهایفناورمی با بوتسوانا به مدیریت و تلفیق دانش بو

به این نتیجه رسید که  "و مدیریت: نقد و بررسی در استرالیا یطیمحستیزدانش بومی در علوم  یریکارگبه"عنوان 

جامعه محلی و به  یتوانمندساز باشد، ستیزطیمحو منطبق با شرایط جامعه و  انتقالقابلدانش بومی باید سازگار، 

دانش بومی و "( در مقالۀ 2005بارنهارت ) .رسمیت شناختن دانش بومی عنصری ارزشمند در کاهش مخاطرات است

سازگاری  ، به این نتیجه رسیدند که دانش بومی با پارادایم محیطی جدید )توسعه پایدار( "ستیزطیمحسازگاری با 

( به انجام 2002کند تا کشف کنند. جیگ یاسو )لیل است که به مردم کمک میدارد. اهمیت دانش بومی بدین د

 وسازساختپذیری زلزله از طریق دانش بومی پرداختند و کاهش آسیب منظوربهتحقیقی در کشور هندوستان و نپال 

 قرار داده است.  یموردبررسپذیری زلزله مساکن بومی را برای کاهش آسیب

بومی و کاربرد آن  توان چنین نتیجه گرفت که دانشتحقیقات و مطالعات صورت گرفته میاز پیشینه  یطورکلبه

اندکی در رابطه  رسد تاکنون تحقیقاتاز اهمیت باالیی برخوردار است. به نظر می روستاییدر زندگی روزمره مناطق 

لذا ضرورت  شدهامانجی و اجتماعی پذیری اقتصادبر زیست دیتأکبا جایگاه دانش بومی در توسعه فضاهای پیراشهری با 

ومی در توسعه بهدف این تحقیق تحلیل جایگاه دانش  لذاشود. احساس می شیازپشیبو اهمیت انجام تحقیق حاضر 

 طوربهتحقیق حاضر  رونیازاباشد. پذیری اقتصادی و اجتماعی، میبر زیست دیتأکتهران با  19فضاهای پیراشهری منطقه 

پذیری یستزاست که، جایگاه دانش بومی در راستای ارتقای  شدهانجام ذیل سؤاالته این مشخص برای پاسخ ب

 در ردمطالعهمواز روستاهای  کیکدامو اینکه  تهران چگونه است؟ 19منطقه  هایروستا در)اقتصادی و اجتماعی(، 

 دارد؟در اولویت قرار  پذیریکاربرد دانش بومی در راستای ارتقای زیست ازنظر 19منطقه 

 

 شناسیروش
 گردآوری برای .باشدمی« ایتوسعه -کاربردی»نوع از هدف اساس تحلیلی و بر -توصیفی روش ازنظر تحقیق

 19روستای منطقه  17قلمرو جغرافیایی این تحقیق  است. شدهاستفاده میدانی و ایکتابخانه اسنادی روش از اطالعات

ابزار گردآوری  شهر تهران است. 1395سال  اداری -مات سیاسیتقسی تهران )بخش آفتاب و خالزیر( و بر اساس

 قالب در یریپذستیزکاربست دانش بومی در راستایی  ازنظر 19جایگاه مناطق روستایی منطقه  برای بررسی اطالعات

 از ریآما یمیزان جامعه داشتن اختیار در با نمونه حجم تعیین زیرمعیار است. برای 24 معیار اقتصادی، اجتماعی 2

 هر به شد و سپس محاسبه درصد 5خطای  سطح نفر با 384نمونه  حجم که شد استفاده کوکران گیرینمونه فرمول

 روش اینکه ذکرقابل شد. تخصیص داده متناسب سهمیه جمعیت، تعداد اساس بر ،موردمطالعه روستاهای از یک
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 ریزیبرنامه و جغرافیا اساتید از نفر 6 ازنظر سشنامهپر روایی تعیین منظوربه .باشدمی ساده تصادفی نمونه، انتخاب

 هایگویه تحقیق ابزار پایایی تعیین جهت شد. اصالح اساتید نظر این طبق معیارها و زیرمعیارها و استفاده روستایی

 و دگردی آزمونشیپ و تکمیل پرسشنامه 15 تعداد منظور این برای و شدهاستفادهکرونباخ  آلفای ضریب از شدهطرح

محاسبه گردید. نحوه گردآوری اطالعات و  0.784و دانش بومی  819/0 پذیریهای زیستمقیاس پایایی پرسشنامه

ای خاکستری مدل تحلیل رابطه ازجملههای کمی اطالعات از مدل لیوتحلهیتجزمیدانی است. برای  صورتبهها داده

(GRAو از نرم ) افزارSPSS است. شدهاستفادهای( ک نمونههای اسپیرمن و تی ت)آزمون  

گیری چندمعیاره است که برای ارزیابی تعدادی نیز یک تکنیک تصمیم GRAتکنیک تحلیل رابطه خاکستری یا 

 یریگمیتصمگیرد. در این تکنیک نیز اساس کار تشکیل ماتریس قرار می مورداستفادهگزینه براساس تعدادی معیار 

شود. ابطه خاکستری به انتخاب گزینه بهینه اقدام میرس با استفاده از الگوریتم تحلیل باشد. پس از تشکیل این ماتریمی

و  داشت فراوانی عاتمطال فازی و اقتصادی هایسامانه و کنترل بینیپیش روی دنگ بر پروفسور 1960 سال اواخر در

 با ریاضیات فازی یسختبه هاسامانه ینا های(. شاخصZhang et al, 2005بود) مواجه باال قطعیت عدم با هایبا سامانه

 آن، در دم قطعیتع که داریم سروکار یمسائل با یطورکلبه فازی ریاضیات در شدیمو احتماالت توصیف  آمار یا و

 به مسائل لح (. درPing and yang, 2004است ) انیبقابل و پیوسته گسسته عضویت توابع یلهیوسبه خبرگان توسط

داریم.  نیاز الزم روایی به رسیدن جهت نمونه حجم زیاد یا مربوطه توزیع توابع شناخت به نیز الاحتم و آمار کمک

است.  مشخص گیردمی قرار آن در که اما محدودهای نیست معلوم آن مقدار دقیق که است عددی خاکستری عدد

 هستند مؤثر دیمتعد عوامل مومیع یهر سامانه در .است اعداد از اییا مجموعه بازه یک عدد خاکستری عبارتی به

 در (. اغلبAzzeh et al, 2010کنند)می تعیین را سامانه توسعه و رشد روند و وضعیت هاآن متقابل که تأثیر

عوامل  هر سیستم، در همیشه عمل رد اما شوند شناسایی بیشتر اهمّیت با شود، عواملمی تالش هاسیستم لیوتحلهیتجز

با  مواجهه برای که هاییروش از (. یکیXie and Liu, 2011دارند ) وجود نیز یاشدهختهشنا کمتر یا و ناشناخته

 شمار به خاکستری امانهس نظریه مهم از اجزاء که است خاکستری رابطه تحلیل شودمی استفاده هاسامانه گونهنیا

 که مقدار است بناشده نکته نای آنالیز کمی، بر روش یک عنوانبه خاکستری رابطه تحلیل رود. ایده اصلیمی

میزان  بر اساس باید است، رشد حال پویای در فرآیند یک در مختلف عامل دوبین  رابطه و همبستگی نزدیکی

یار اقتصادی، مع 2 پذیری ازدر بخش زیستدر این پژوهش  (.Hou, 2010شود ) سنجیده های آنانمنحنی شباهت

 3انش بومی از د(. همچنین برای مبحث 1)جدول است قرارگرفته وردمطالعهم)گویه(  زیر معیار 24اجتماعی، در قالب 

 قرارگرفته ردمطالعهموزیر معیار  12بومی( و  بادانش بومی، آشنایی دانش از گیریبومی، بهره دانش به معیار )اعتماد

 (2)جدول  است
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 یریپذستیزمعیارها و زیرمعیارهای اولیه .1 دول
 یریپذستیزمعیار  زیرمعیارها

 وجود تنوع محصوالت زراعی و باغی )گندم، عدس، نخود، جو و انگور( .1

 هانهیهزکودهای شیمیایی و کاهش  یجابهاستفاده از کودهای حیوانی در تولیدات کشاورزی  .2

 افزایش عملکرد باغات و مزارع .3

 های لبنی و سایر مواد غذاییتولید فراورده .4

 ایش درآمدهای اقتصادی و افزبودن هزینه صرفهبه .5

 های خود برای نیازهای خانوادههای پشم، مو و پوست داماستفاده از فرآوری .6

 کاهش هدر رفتن محصوالت زارعی و کشاورزی و ایجاد درآمدزایی .7

 زایی گروهی و خانوادگی در مشاغل کشاورزی و دامداریکارآفرینی و اشتغال .8

 هاو آبی و افزایش راندمان آن استفاده از دانش بومی در بهبود حاصلخیزی خاک مزارع دیم .9

 اندازپستوانمندسازی، افزایش درآمد و  .10

 هاهای صنایع روستایی و بهبود آنحفظ فعالیت .11

 و خودکفایی در تولیدات استقاللایجاد روحیه  .12

 اقتصادی

 ها و رسومات گذشتگانگیری از آیینبهره .13

 اعتماد مردم به هم در روستا .14

 ل و بستگانمشورت با همسایگان و افراد فامی .15

 و بین گروهی در بین اهالی روستا)برداشت محصول و ...( یگروهدرونوجود همکاری و مشارکت اجتماعی  .16

 های مذهبیشرکت در مراسمات و عزاداری .17

 هاافزایش گذشت، صداقت، امانتداری و کمک به هم روستایی .18

 ها و فرهنگ نیاکانانسجام و پایبندی اهالی روستا به ارزش .19

 ت و حس تعلق مکانی در روستاارتقاء هوی .20

 مشورت همگانی در حل مشکالت محیطی .21

 های پوستی و ...(اعتقاد به باورهای دانش بومی مورد گیاهان دارویی )مرهم کردن زخم .22

 تولیدات گیاهی لهیوسبههای درمانی کاهش هزینه .23

 نو بادانشارتقا جایگاه دانش بومی روستایی و ترکیب آن  .24

 اجتماعی

 

 دانش بومیارها و زیرمعیارهای معی .2 دول 

 زیرمعیار معیار

 مسائل مربوط به دامداری نهیدرزممیزان اعتماد به این دانش  یاعتماد به دانش بوم

 میزان اعتماد به این دانش به این دانش در زمینه رفاه و توانمندی خانوارها

 ستیزطیمحاعتماد به دانش بومی در زمینه کیفیت محیطی و 

 میزان همکاری و استقالل و خودکفایی نهیدرزماعتماد به این دانش  میزان

 و اقتصاد خانوارها درآمدگیری از دانش بومی در افزایش میزان بهره یدانش بوم از یریگبهره

 گیری از دانش بومی در مدیریت محلیمیزان بهره

 گیری از دانش بومی در افزایش تولیدات دامیمیزان بهره

 ستیزطیمحگیری از دانش بومی در حفاظت از بهره میزان

 میزان انتقال دانش بومی به نسل بعدی بومی بادانش آشنایی

 میزان آشنایی با مفهوم دانش بومی و استفاده از آن

 میزان تمایل و رغبت جوانان و نسل جدید برای فراگیری دانش بومی و کسب تجربه از پدران خود

 ها(دامداری )کاهش تلفات دام و افزایش سالمت دام نهیدرزمبومی  انشبادمیزان آشنایی 
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 51درجه و  35قه تا دقی 34درجه و  35دقیقه طول شرقی و  38درجه و  51دقیقه تا  6درجه و  51در  شهر تهران

در مرکز و  متر 1200تا  شمالدر  متر 1800های آزاد بین و ارتفاع آن از سطح آب قرارگرفته استدقیقه عرض شمالی 

گسترده  رشته کوه البرزهای جنوبی و در دامنه کویرو  کوهمتغیر است. تهران در میان دو وادی  جنوبدر  متر 1050

و از شمال توسط کوهستان  ورامینو  شهریارهای هموار و دشت شهربانوبیبیو  ریهای است. از جنوب به کوهشده

 (.1399ماری استانداری تهران، است)سالنامه آمحصور شده

ع در جنوب واق 19در منطقه  موردمطالعهمنطقه شهرداری است که محدوده  22شهر تهران در حال حاضر دارای 

سال  40- 30شهر تهران است که در طیای کالنشهرداری تهران یکی از مناطق حاشیه 19شهر تهران قرار دارد. منطقه 

ای و جنوبی مناطق حاشیه ازجملهشهرداری تهران  19ود را طی نموده است. منطقه گذشته فرایند تکوین و تشکیل خ

، 16ال با مناطق شهر تهران است که در حوزه دروازه ورودی جنوب غربی شهر تهران قرارگرفته است، این منطقه از شم

ه( مرز مشترک بین منطقه اهلل سعیدی )جاده ساورتباطی زمزم و آیتجوار است که به ترتیب محورهای اهم 18و  17

گویان، در حدفاصل بین این  ابان بهمنیار و بزرگراه تنداند، از سمت شرق، خیجوار شمالی را شکل دادهبا مناطق هم 19

از جنوب به بزرگراه آزادگان و حریم جنوب شهر تهران و از غرب  19که منطقه اند، درحالیشدهواقع 16منطقه و منطقه 

ترین نقطه شهر تهران واقع است. ازجمله این منطقه در جنوبی گردد.آزادگان و جاده ساوه محدود می به تقاطع بزرگراه

شهرداری  19طقه ، جایگاه حقوقی مستقلی تحت عنوان من1359گانه شهر تهران است. بافت منطقه که در سال  22مناطق 

 19یافته و منطقه محدوده قانونی شهر افزایش با تصویب طرح جامع ساماندهی تهران، 1371تهران کسب نمود. در سال 

نیز با تأیید  ،(1395رسد، طرح جامع شهر تهران )هکتار می 2084بر محور آزادگان منطبق گردیده است وسعت آن به 

خدمات شهرداری  محدوده قانونی منطبق بر محور آزادگان به تثبیت محدوده وسعت این منطقه پرداخته است، که ازنظر

اند. این منطقه متأثر از شدهآن در حریم شهر تهران واقع 5و  4شده است،که نواحی محله تقسیم 13حیه و نا 5به 

ها و اراضی بایر است که پز خانههای کورههای ناشی از فعالیتهای آبیاری، اراضی کشاورزی، باغات و حفرهکانال

ای رغم آنکه پیکرهبه وآن را از سایر مناطق جدا کرده است  اهلل سعیدی، تند گویان، آزادگان و جاده ساوهبزرگراه آیت

های تکه بودن پهنهکهتمتمایز پدید آورده، اما به دلیل توسعه و رشد ناموزون و بدون کنترل فاقد پیوستگی درونی است. 

ندارند. مساحت  بخشی و فاقد یکپارچگی پدید آورده و محالت مختلف آن ارتباطی باهمای چندمسکونی منطقه، پیکره

دوده کیلومترمربع و مساحت خارج از مح 76/20کیلومترمربع هست که مساحت داخل محدوده  76/96کل منطقه 

دو محدوده است:  خدمات دارای -کیلومترمربع هست. این محدوده از حیث تقسیمات اداری 76)حریم استحفاظی آن( 

ده و توسط حدوده قانونی که مرز جنوبی شهر تهران بویکی محدوده قانونی شهرداری و دیگری محدوده خارج از م

گیرد)طرح جامع شهر تهران، کمربندی جنوب غربی تهران محصورشده است و به این لحاظ جزء حریم تهران قرار می

1395.) 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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 موردم العه  غرافیایی محدودهمو عیت نقشه  .1شکل 

 

 ی تحقیقهایافته
 پرسشنامه تحقیق سؤاالتبررسی توصیفی 

 یموردبررس( 19پذیری مناطق روستایی)مطالعه موردی منطقه در این پژوهش نقش دانش بومی روستاییان در زیست

سی آمار توصیفی آوری گردید. در این قسمت به بررجمع ازیموردنهای است و بر اساس یک پرسشنامه داده قرارگرفته

ی تحقیق هادر خصوص هر یک از شاخص 19منطقه  پردازیم تا از این طریق به نگرش جمعیتپرسشنامه می سؤاالت

 (.3مشخص شود. )جدول  هاشاخصپی برده و وضعیت هر یک از این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 194 

 

 (فوالدی و همکاران...)یدانش بوم گاهیجا لیتحل

 

 های متغیر دانش بومیبررسی توصیفی شاخص .3 دول
 انحراف معیار میانگین هاشاخص

 اعتماد به دانش بومی

 99/0 47/3 داریمسائل مربوط به دام نهیدرزممیزان اعتماد به این دانش 

 96/0 23/3 میزان اعتماد به این دانش به این دانش در زمینه رفاه و توانمندی خانوارها

 92/0 34/3 ستیزطیمحاعتماد به دانش بومی در زمینه کیفیت محیطی و 

 08/1 22/3 میزان اعتماد به این دانش در زمینه میزان همکاری و استقالل و خودکفایی

 نش بومیاز دا یریگبهره

 12/1 96/3 و اقتصاد خانوارها درآمدگیری از دانش بومی در افزایش میزان بهره

 68/0 22/4 گیری از دانش بومی در مدیریت محلیمیزان بهره

 92/0 93/3 گیری از دانش بومی در افزایش تولیدات دامیمیزان بهره

 15/1 08/3 ستیزطیمحگیری از دانش بومی در حفاظت از میزان بهره

 آشنایی با دانش بومی

 02/1 27/2 میزان انتقال دانش بومی به نسل بعدی

 86/0 27/2 میزان آشنایی با مفهوم دانش بومی و استفاده از آن

 83/0 95/1 ز پدران خودامیزان تمایل و رغبت جوانان و نسل جدید برای فراگیری دانش بومی و کسب تجربه 

 12/1 75/2 ها(دام دامداری )کاهش تلفات دام و افزایش سالمت ٔ  نهیزمدربومی  بادانشمیزان آشنایی 

 1400پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 

 

اساس  های پژوهش بردارای اهمیت است که نتایج آزمون فرضیه جهتازآنپرسشنامه تحقیق  یهاسؤالتوصیف 

)خیلی کم تا  ایای لیکرت پنج گزینهلههای تحقیق دارای مقیاس فاصگردد. دادهاستخراج می هاسؤالهای این داده

است. توصیف  شدهاستفادهکندگی های مرکزی و پراخیلی زیاد( هستند. برای توصیف متغیرهای پژوهش از شاخص

نزدیک به مقدار متوسط )عدد  پرسشنامه دانش بومی دارای میانگین یهاسؤالدهد که اکثر تحقیق نشان می سؤاالت

قدار متوسط های دانش بومی دارای میانگین در حد کمتر از مالبته شاخص .اندرد شده( برآو3وسط طیف لیکرت: 

 (.4 باشد و وضعیت مساعدی ندارد )جدولمی
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 یریپذستیز ا ت ا ی های ا ت ادی ـهای متغیربررسی توصیفی شاخص. 4 دول 
 انحراف معیار میانگین هاشاخص

 اقتصادی

 97/0 65/3 ی و باغی )گندم، عدس، نخود، جو و انگور(وجود تنوع محصوالت زراع

 24/1 15/3 هاهنیهزکودهای شیمیایی و کاهش  یجابهاستفاده از کودهای حیوانی در تولیدات کشاورزی 

 36/1 53/2 افزایش عملکرد باغات و مزارع

 10/1 83/3 های لبنی و سایر مواد غذاییتولید فراورده

 23/1 11/3 اقتصادی و افزایش درآمد هایبودن هزینه صرفهبه

 16/1 02/3 های خود برای نیازهای خانوادههای پشم، مو و پوست داماستفاده از فرآوری

 25/1 18/3 کاهش هدر رفتن محصوالت زارعی و کشاورزی و ایجاد درآمدزایی

 91/0 94/3 زایی گروهی و خانوادگی در مشاغل کشاورزی و دامداریکارآفرینی و اشتغال

 07/1 72/3 هااستفاده از دانش بومی در بهبود حاصلخیزی خاک مزارع دیم و آبی و افزایش راندمان آن

 07/1 85/3 اندازپستوانمندسازی، افزایش درآمد و 

 32/1 71/2 هاهای صنایع روستایی و بهبود آنحفظ فعالیت

 41/1 75/2 ایجاد روحیه استقال ل و خودکفایی در تولیدات

 جتماعیا

 83/0 68/3 ها و رسومات گذشتگانگیری از آیینبهره

 91/0 64/3 اعتماد مردم به هم در روستا

 02/1 06/3 مشورت با همسایگان و افراد فامیل و بستگان

 09/1 86/2 اشت محصول و ...(و بین گروهی در بین اهالی روستا)برد یگروهدرونوجود همکاری و مشارکت اجتماعی 

 13/1 33/3 های مذهبیمراسمات و عزاداری شرکت در

 28/1 09/3 هاافزایش گذشت، صداقت، امانتداری و کمک به هم روستایی

 25/1 05/3 ها و فرهنگ نیاکانانسجام و پایبندی اهالی روستا به ارزش

 13/1 41/3 ارتقاء هویت و حس تعلق مکانی در روستا

 05/1 27/3 مشورت همگانی در حل مشکالت محیطی

 20/1 02/3 های پوستی و ...(اعتقاد به باورهای دانش بومی مورد گیاهان دارویی )مرهم کردن زخم

 21/1 74/2 تولیدات گیاهی لهیوسبههای درمانی کاهش هزینه

 01/1 32/3 نو بادانشارتقا جایگاه دانش بومی  روستایی و ترکیب آن 

 1400پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 

 

 یریپذستیزبر ابعاد  دانش بومی ریتأث ه  ستگی ج آزموننتای .5 دول 

 نوع همبستگی R P متغیر وابسته متغیر مستقل

ابعاد اقتصادی و اجتماعی  دانش بومی

 یریپذستیز

 اسپیرمن 000/0 751/0

 

 1400پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 
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زمون همبستگی اسپیرمن استفاده از آ پذیری اقتصادی و اجتماعیزیست ودانش بومی جهت بررسی ارتباط بین 

با مقدار  پذیری اقتصادی و اجتماعیزیستتهران و  19در روستاهای منطقه دانش بومی (، بین 5مطابق جدول )گردید. 

 ، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. 751/0ضریب همبستگی اسپیرمن 

 

 و س ح متوسط یریپذستیز یاهمؤلفهای در مقایسه میانگین تک ن ونه tنتایج آزمون  .6 دول 

 3مقدار آزمون= متغیر

T میانگین سطح معناداری 

 

 اختالف

 میانگین

 درصد 95محدوده اطمینان 

 حد باال حد پایین

 34/0 24/0 29/0 29/3 000/0 13/11 اقتصادی

 27/0 14/0 21/0 21/3 000/0 69/6 اجتماعی

 1400پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 

 

ثبتی بین میانگین درصد، اختالف معنادار م 99دهد که در سطح اطمینان ای نشان میتک نمونه tآزمون  نتایجهمچنین 

در  19ق روستایی منطقه اقتصادی در مناط یهامؤلفه( وجود دارد و 3)اقتصادی، اجتماعی( و مقدار متوسط ) یهامؤلفه

 رند. و وضعیت مساعدی دا اندشدهمشاهدهوضعیت باالتر از حد متوسط 

 

تحلیل با استفاده از  یریپذستیزکاربرد دانش بومی در راستای ارتقای  ازنظر 19سنجش جایگاه مناطق روستایی منطقه 
 رابطه خاکستری

ربرد دانش بومی بر اساس معیارها و زیرمعیارهای کا 19تعیین جایگاه مناطق روستایی منطقه  برای در این پژوهش

 شدهاستفاده ونخاکستری و آنتروپی شان رابطه تحلیل از ها،نسبت این از هریک ناوزا یریپذستیزروستاییان در 

راین در نیست. بناب تاپسیس و ویکور تکنیک در تصمیم ماتریس مفهوم همان جز چیزی خاکستری رابطه ایجاد .است

ر این پژوهش د فادهمورداستشاخص  24وزن  موردمطالعهروستای  17بندی گام اول این پژوهش برای بررسی و اولویت

 (.2)شکل  گیری شدبا استفاده از روش آنترویی شانون اندازه
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 یافتهبا استفاده از آنتروپی شانون تع یم موردم العههای اوزان شاخص .2شکل

 

نادیده  معیارها از برخی تأثیر است ممکن ،اندمتفاوت مختلف معیارهای عملکرد گیریاندازه واحدهای زمانی که

اتفاقی  یناست چن ممکن برخوردارند، ایگسترده دامنه از عملکرد هایشاخص برخی که زمانی همچنین شود. گرفته

 آید.جود میو به هادر تحلیل نادرست نتایج باشند، داشته تفاوت معیارها این جهت یا هدف اگر دهد. همچنین روی

 یلهیوسبهاها( واحدها )روست که یدرزمان ایقایسهم سری یک به گزینه هر عملکردی هایارزش کلیه تبدیل بنابراین،

 باألخص این .شود گرفته نادیده معیارها از بعضی است تأثیر ممکن گیرند،می قرار ارزیابی مورد معیارهای مختلف

 یهادستورالعمل و اهداف اگر بعالوه، .باشند زیادی مقادیر دارای عملکرد که معیارهای افتدمی اتفاق رویداد زمانی

 جایگاه عیارهای ارزیابیممقادیر  باشد. بنابراین،می نادرست لیوتحلهیتجز از حاصل نتایج باشند، متفاوت این معیارها

انجام خواهد شد.  یزنرماال در ادامه فرآیند گردید، و تبدیل قیاس قابل توالی یک به روستا در گام اول پژوهش برای هر

معیار  nو  روستا mر بنابراین برای ارزیابی وضعیت هر روستا، اگ .شودمی میدهنا خاکستری رابطه ایجاد که این مرحله

مقدار  yij کهیطوربهبیان گردد،  = Yi(yi1,yi2,..,yij,…,yin) صورتبهتواند امین روستا میiوجود داشته باشد، 

 (.7 باشد)جدولمیi برای روستا  jشاخص 
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 ماتریس ت  یم خاکستری. 7 دول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 ...X X20 X21 X22 X23 X24 ماتریس

 2/3 2/1 7/7 11 1/6 ... 5/4 4 8/4 8/4 2/3 5 9/4 9/5 جعفرآباد

 دآبادیسع

 آهنچی

8/0 7/0 3/0 4/0 4/0 8/0 5/0 2/0 ... 4/0 1 7/0 5/0 0.6 

 3/1 8/0 8/0 4/2 8/0 ... 9/0 7/0 9/1 1/1 2/1 3/1 3/1 5/1 رشیداباد

اجی قلعه نوح

 موسی

5/5 1/5 7/3 4/3 7/4 4/6 8/2 4/2 ... 8/3 2/5 1/4 8/3 1/5 

 5/3 4/4 7/2 1/5 4/4 ... 6/1 5/1 2/4 4/3 2/3 7/2 3/3 1/4 صالح آباد

شهرک 

 رسالت

7/6 3/9 1/6 3/6 6/9 2/9 8/6 8/5 ... 1/5 1/5 4/9 5/6 1/3 

 8/5 8/3 7/5 8/6 4 ... 7/1 9/1 5/1 4 9/3 1/4 3/5 2/4 حسن آباد باقر

 7/7 14 4/8 1/8 7/8 ... 7 2/7 8/10 6/8 3/9 6/8 10 6 مرتضی گرد

 7/3 8/3 2/4 5/4 7 ... 8/2 6/4 2/7 6 7/5 5 8/3 2/6 خالزیر

 8/2 5/1 2 1/4 5/1 ... 2/1 5/1 8/3 6/2 4/2 3/2 1/2 8/2 جعفرابادجنگل

 6/3 2/4 2 1/3 5 ... 8/2 3/3 5/4 1/5 7/3 1/4 3/3 5/3 پالیین

عباس 

 آبادرستم اباد

6/2 5/3 9/2 4/2 5/3 8/3 5/1 8/1 ... 2/0 7/3 1/1 4/2 5/3 

 6/1 2/3 1/2 4/4 4/1 ... 9/1 6/1 9/3 5/4 7/2 9/2 1/3 5/3 جهان اباد باال

 9/2 2 1/0 5/1 7/1 ... 6/1 2/0 1 5/1 6/1 6/1 9/1 1/1 رحیم اباد

 6/2 4/3 3/4 3/1 4 ... 7/3 5/7 1/3 6/5 6 1/7 1/5 2/2 شکراباد

 7/1 7/4 5/2 7/3 8/5 ... 5/4 6/4 9/3 6/3 8/2 2 4/3 4/2 کاشانک

 6/2 4/3 2/3 4/2 5/1 ... 4/2 7/1 6/10 8/1 5/2 1/2 4/1 3 مرجان اباد

 هرچه جهت معیار

 بزرگتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه 

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 هرچه

 بیشتر

 بهتر

 0734/0 0086/0 003/0 0041/0 0046/0 .. 0062/0 0502/0 0444/0 0135/0 0588/0 0474/0 0115/0 0511/0 وزن معیار

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

 

 سازی ماتریس ت  یممقیاسسازی یا بینرمال . 8 دول 
ماتریس 

 مقیاسبی
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 ...X X20 X21 X22 X23 X24 

 0005/0 702/0 353/0 785/0 755/0 ... 133/0 049/0 951/0 736/0 355/0 955/0 258/0 045/0 ادآبجعفر

سعید آباد 

 آهنچی
033/0 237/0 950/0 957/0 804/0 963/0 036/0 282/0 ... 752/0 792/0 401/0 662/0 6626/0 

 0002/0 621/0 651/0 709/0 762/0 ... 263/0 053/0 967/0 866/0 986/0 937/0 169/0 056/0 رشیداباد

قلعه نوحاجی 

 موسی
012/0 414/0 988/0 978/0 662/0 973/0 016/0 389/0 ... 567/0 490/0 587/0 475/0 0005/0 

 0006/0 957/0 309/0 962/0 1 ... 119/0 004/0 997/0 979/0 999/0 999/0 020/0 002/0 صالح آباد
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شهرک 

 رسالت
051/0 384/0 946/0 957/0 704/0 841/0 048/0 225/0 ... 705/0 704/0 232/0 638/0 0004/0 

 1 1 205/0 1 970/0 ... 148/0 028/0 982/0 878/0 982/0 972/0 116/0 024/0 حسن آباد باقر

 1 240/0 791/0 0 0 ... 1 1 0 0 0 0 1 1 ی گردمرتض

 000/0 617/0 376/0 888/0 911/0 ... 244/0 001/0 1 1 1 1 0 0008/0 خالزیر

 0003/0 161/0 653/0 521/0 542/0 ... 391/0 033/0 961/0 591/0 985/0 960/0 511/0 036/0 جعفرابادجنگل

 0001/0 309/0 468/0 589/0 525/0 ... 435/0 047/0 854/0 523/0 906/0 949/0 530/0 042/0 پالیین

عباس 

 آبادرستم اباد
017/0 174/0 982/0 995/0 847/0 983/0 021/0 137/0 ... 814/0 809/0 303/0 880/0 0004/0 

 0009/0 551/0 361/0 838/0 870/0 ... 238/0 009/0 995/0 975/0 999/0 994/0 026/0 007/0 جهان اباد باال

 0002/0 007/0 1 394/0 427/0 ... 606/0 062/0 946/0 760/0 941/0 927/0 301/0 065/0 بادرحیم ا

 0010/0 0 605/0 348/0 320/0 ... 494/0 082/0 900/0 421/0 967/0 893/0 718/0 092/0 شکراباد

 0002/0 487/0 382/0 527/0 530/0 ... 309/0 023/0 975/0 634/0 994/0 979/0 518/0 020/0 کاشانک

 0008/0 654/0 650/0 560/0 586/0 ... 394/0 098/0 899/0 719/0 987/0 893/0 373/0 100/0 مرجان اباد

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

 

 مفهوم از که زمانی مانند عملکردی هایارزش تمامی باال، معادالت از استفاده با خاکستری روابط ایجاد از پس

 مطلوبیت از باشد ترنزدیک یک به ijxچه  هر گرفت. خواهند قرار یک و صفر بین د،شومی استفاده کردن نرمال

 خواهد انتخاب رینباشد بهت 1 برابر آن هایگزینه تمام که ایمقایسه سری جهیدرنت بود. خواهد برخوردار بیشتری

 تعریف زیر تصوربه و است 1برابر  آن عملکردی هایارزش تمامی که است سری یک مرجع سری هدف بود.

 شود:می
     )1,…,1,…,1,1)= (n0x…,,j0x,…,02,x01= (x oX 

 خواهد داربرخور بیشتری از مطلوبیت صورت نیا در باشد، ترنزدیک مرجع سری به iگزینه  ایمقایسه سری هرچه

 (.9 بود)جدول

 

 پذیریی زیستکاربرد دانش بومی در راستا ازنظرتهران  19های من قه رت ه خاکستری روستا.9 دول 

R رتبه خاکستری واحدهای ارزیابی R رتبه  واحدهای ارزیابی

 خاکستری

R  واحدهای

 ارزیابی

رتبه 

 خاکستری

 646/0 صالح آباد 15 704/0 پالیین 8 770/0 آبادرحیم 1

 641/0 شهرک رسالت 16 708/0 جعفرآباد جنگل 9 763/0 جهان آباد باال 2

 633/0 مرتضی گرد 17 693/0 کاشانک 10 745/0 رشید آباد 3

  691/0 مرجان آباد 11 730/0 شکرآباد 4

 665/0 حسن آباد 12 728/0 عباس آباد 5

 650/0 قلعه نو حاجی موسی 13 711/0 سعیدآباد آهنچی 6

 651/0 خالزیر 14 705/0 جعفرآباد 7

 1400منبع: یافته های پژوهش، 
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 العههای مورد م امتیاز خاکستری روستا .3شکل

 

است. بدیهی  (ام i الدئیابا گزینه مرجع ) هانهیگزامتیاز رابطه خاکستری در حقیقت بیانگر تشابه میان هریک از 

د آن گزینه دارای اولویت برای گزینه مقدار بیشتری داشته باش شدهمحاسبهاست به هر میزانی که امتیاز رابطه خاکستری 

ربرد دانش بومی کا ازنظر 19نتایج سنجش جایگاه مناطق روستایی منطقه  .دگردتر محسوب میباالتری بوده و بحرانی

درصد  633/0پذیری حاکی از آن است روستای مرتضی گرد با کسب میزان امتیاز خاکستری در راستای ارتقای زیست

یا امتیاز  بادآصالحدرصد در جایگاه دوم و روستای  641/0در جایگاه اول روستای شهرک رسالت با امتیاز خاکستری 

در  770/0اکستری خآباد با کسب امتیاز در سوی دیگر روستای رحیم اندقرارگرفتهدر جایگاه سوم  646/0خاکستری 

 است. قرارگرفتهجایگاه آخر 

 

 گیری نتیجه
قتصادی و پذیری ابر زیست دیتأکهدف پژوهش حاضر تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه فضاهای پیراشهری با 

ای(، در ک نمونهتتی اسپیرمن و های آماری )باشد. در این راستا از آزمونتهران، می  19روستاهای منطقه  عیاجتما

 ، استفاده شد. SPSSافزار نرم

میانگین متغیر دانش  درصد، اختالف معنادار مثبتی بین 99ای نشان داد که در سطح اطمینان تک نمونه tنتایج آزمون 

اعتماد  یهامؤلفهدارد و  ( وجود3گیری از دانش بومی( و مقدار متوسط )تماد به دانش بومی و بهره)اع یهامؤلفهبومی و 

 اندشدهمشاهدهتوسط در وضعیت باالتر از حد م 19از دانش بومی در مناطق روستایی منطقه  یریگبهرهبه دانش بومی و 

 مؤلفهبین میانگین  درصد، اختالف معنادار منفی 99ن که در سطح اطمیناسایر نتایج نشان داد و وضعیت مساعدی دارند. 

 ترنییپار وضعیت د 19بومی در منطقه  بادانشآشنایی  مؤلفه( وجود دارد و 3بومی( و مقدار متوسط ) بادانش)آشنایی 

 و وضعیت نامساعدی دارند.  اندشدهمشاهدهاز حد متوسط 



 
 
 

 201 

 

 6 یاپی، پ1400یز و زمستان پای، دوم، شماره سومدوره                              مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

دانش نشان داد بین  پذیری اقتصادی و اجتماعیزیست وی دانش بومنتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین 

، 751/0با مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن  پذیری اقتصادی و اجتماعیزیستتهران و  19در روستاهای منطقه بومی 

 ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.

مثبتی بین  اختالف معنادار درصد، 99دهد که در سطح اطمینان ای نشان میتک نمونه tنتایج آزمون همچنین 

یشترین اثرپذیری را بمؤلفه اقتصادی وجود دارد و  19)اقتصادی، اجتماعی( مناطق روستایی منطقه  یهامؤلفهمیانگین 

 داشته است. 19پذیری مناطق روستایی منطقه از دانش بومی در راستای زیست

با استفاده  پذیرینش بومی در راستای ارتقای زیستکاربرد دا ازنظر 19سنجش جایگاه مناطق روستایی منطقه نتایج 

درصد در  633/0حاکی از آن است روستای مرتضی گرد با کسب میزان امتیاز خاکستری  تحلیل رابطه خاکستریاز 

یا امتیاز  آبادصالحدرصد در جایگاه دوم و روستای  641/0جایگاه اول روستای شهرک رسالت با امتیاز خاکستری 

در  770/0از خاکستری با کسب امتی آبادمیرحدر سوی دیگر روستای  اندقرارگرفتهدر جایگاه سوم  646/0خاکستری 

 است. قرارگرفتهجایگاه آخر 

بومی سبب  بادانشی نشان داد که آشنای که(، 1400آقاجان تبار و همکاران )های نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

به  که(، 1400گل محمدی و همکاران )و  شودمنطقه می باارزش یهانگلجایجاد اشتغال و درآمد و بهبود حفاظت 

بذرافشان و ی هاهمچنین با پژوهشکند.می دیتأکپایدار مردم روستایی  امرارمعاشاهمیت دانش بومی در اشتغال و 

 باشداقتصادی مییث به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان کاربرد دانش بومی در دامداری از ح که(، 1395همکاران )

 باشد.می راستاهم

 گردد:با توجه به نتایج پیشنهادات ذیل ارائه می تیدرنها
  ؛19و بین گروهی در بین اهالی روستاییان منطقه  یگروهدرونافزایش روحیه مشارکت اجتماعی 

 عنوانبهزی رعی و کشاورهای هادی و کاهش هدر رفت محصوالت زاهمکاری و مشارکت با بنیاد مسکن در تهیه و اجرای طرح 

 و ؛19مناطق روستایی  منطقه  یریپذستیزکلیدی مؤثر بر وضعیت آینده دانش بومی روستاییان در  معیارهای

 بومی های توسعهریزیامهذینفع محلی و متخصصان را در برن یبرداربهرههایی که حساسیت و مشارکت مردم عامه و توسعه نظام 

 .زدیانگیبرم

 

 منابع

، یدگاه کارشناساندبازدارنده توسعه پایدار روستایی از  یهامؤلفهبررسی . 1391ی، فاطمه، سجادی، اشرف. احمد -

 .80-69(. صص 19)پیاپی  3. شماره  5ترویج و آموزش کشاورزی، دوره  یهاپژوهشنشریه 

. کشاورزی ر بخشبر دانش بومی در مصرف بهینه آب د مؤثربررسی عوامل . 1390زند، آزیتا.  ،ارفعی، معصومه -

 .102-92. صص 3، شماره 4دوره های ترویج و آموزش کشاورزی. پژوهش
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نقش دانش بومی در اشتغال، درآمد . 1400تبار، فریدون، طبری کوچکسرایی، مسعود، محمودی، جالل. آقاجان -

شناسی لنامه بومفص . دوهیرکانی از دیدگاه ساکنین منطقه واز، شهرستان نور یهاجنگلافراد محلی و حفاظت از 

 .132-123. صص 17. شماره 9های ایران. دوره جنگل

 بر تأکید با شرقی میانکوه دهستان توسعه بر بومی دانش اثرات .1395مهرشاد.  نژاد،طوالبی جواد، بذرافشان، -

 .187-165 . صص18. شماره 5دوره  .روستایی توسعه و فضا اقتصاد. دامداری اقتصاد

ومی در بررسی و نقش دانش ب. 1394ی، محمود رضا، کدیور، زری، سنجرانی، زهره. بندانی، میثم، میرلطف -

سعه پایدار. . همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توکشاورزی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار

 فومن.

ن. دوره ش زنا، پژوهدانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی. 1385بوذر جمهری، خدیجه.  -

 .116-97. صص 3. شماره 4

 فصلنامه دو. نآ فرایند در بومی دانش نقش و روستایی توسعه عرصه در سازیبومی. 1394. محمود پور،جمعه -

 .79-50 ، صص2، شماره 1ایران. دوره  بومی هایدانش

م بومی سازگار با تولید ارقاعوامل اجتماعی مؤثر با کاربرد دانش بومی زنان روستایی در . 1399حاجیلو، فتانه.  -

 . همایش ملی کشاورزی و سالمت. جیرفت.تغییرات اقلیمی در استان آذربایجان شرقی

ایدار روستایی با راهکارهای دستیابی به توسعه پ. 1387دشتی، سولماز، منوری، سید مسعود، سبزقبایی، غالمرضا،  -

 ..86-77صص  ،2، شماره 6جله علوم محیطی، سال ، محوضه آبخیز زاخرد ستیزطیمحاستفاده از ارزیابی توان 

 . استانداری تهران.1399. سالنامه آماری استانداری تهران -

رند و فرور دانش بومی در چنبره تحوالت روستاهای پیراشهری مورد: روستاهای ک. 1398حسینی، علیرضا. شاه -

 .82-67. صص 1. شماره1. دورهدر شمال شهر گرمسار. توسعه فضاهای پیراشهری

 .19. شهرداری منطقه 1395. طرح جامع شهر تهران -

فت ارزیابی شناخت و بهبود وضعیت روستاییان جامه شوران علیا و سفلی با رهیا. 1387عربیون، ابوالقاسم.  -

ی دانشگاه راز کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی رازی. نامهانیپا. مشارکتی روستایی در استان کرمانشاه

 کرمانشاه.

بر  دیتأکر ایران با دتوسعه روستایی  یهابرنامهبررسی رویکرد . 1390ااهلل. ، کریمیان، حبیبمحمدصادق، علیایی -

 .101-85. صص 3. شماره 3، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال نقش و جایگاه دانش بومی

تیابی به ضرورتی در دستلفیق دانش بومی و دانش رسمی؛ . 1381امیری اردکانی، محمد.  ،نیمحمدحسعمادی،  -

 .36-11. صص 37. شماره 10. اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال توسعه پایدار کشاورزی

غییرات فرهنگی و اثرپذیری الگوی مسکن روستایی از ت. 1395عنابستانی علی اکبر، انزایی الهه، بهزادی صدیقه.  -

 .42-21، صص16، شماره 5ایی. دوره . اقتصاد فضا و توسعه روستاجتماعی روستاییان مورد: شهرستان نکا

ب نقش دانش بومی در پایداری منابع آب در جنو. 1397طالشی، مصطفی، رحیمی، حسین. ، کفاش، حسین -

، 10، شماره 5 ، دوره6، دو فصلنامه دانش های بومی ایران مقاله خراسان رضوی مطالعه موردی شهرستان بجستان

 .274-223صص 
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سنتی در حفظ میراث  یهنرهاو  یدستعیصنا. 1400، مهدیه و مستقیم، مسعود. گل محمدی، فرهود و طباطبایی -

. پنجمین پایدار مردم روستایی خراسان جنوبی امرارمعاشفرهنگی، دانش بومی، جذب گردشگران، اشتغال و 

 و گردشگری ایران. تبریز. ستیزطیمحالمللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، کنگره بین

ران. انتشارات آذر . تهدر برابر بالیای طبیعی یریپذبیآسمدیریت بحران و کاهش . 1385مریم.  بزاز، زاده یهاد -

 .برزین

موزش . مجله رشد آمحیطی به نواحی روستایی یهابیآسنقش دانش بومی در کاهش . 1386وزین، نرگس.  -

 .79جغرافیا. شماره 

از دید  وخاکآببومی در حفاظت از منابع  نقش دانش. 1391افتخاری، عبدالرضا.  نیالدرکنوزین، نرگس،  -

. 4شماره  .15. فصلنامه روستا و توسعه. دوره مطالعه موردی بخش خورش رستم، شهرستان خلخال ن:روستاییا

 .114-91صص 
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