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 در آن به توجه ذال و بوده توسعه پایدار یزيربرنامه فرآیند در ابزاري عنوانبه اقتصادي، پایداري سنجش

 اقتصادي پایداري سنجش ژوهشاین پ اصلی هدف است. یرناپذاجتناب امري هایزيربرنامه و هاگذاريیاستس

توصیفی،  ازنظر ماهیت نوع تحقیق کاربردي و  خود است. اطراف و روستاهاي اسالمشهر پیراشهري شهر محدوده

است.  ورت گرفتهصمیدانی )پرسشنامه و مشاهده(  -اسناديصورت باشد. روش گردآوري اطالعات بهتحلیلی می

مستوفی،  احمدآباددهستان ) 4روستاي داراي سکنه در   22جامعه آماري در این پژوهش را  ساکنین شهر اسالمشهر و 

اند که طبق سرشماري سال محدوده پیراشهري شهر اسالمشهر تشکیل دادهده عباس، فیروز بهرام و چهاردانگه( در 

 ؛ وشده استیینتعنفر  384که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  نفر جمعیت بوده است 548620 يدارا1395

اطالعات از آمار توصیفی )میانگین و  وتحلیلیهتجز است. جهت شدهصورت تصادفی انجامگیري بهنمونه روش

ند معیاره تحلیل عاملی، تحلیل تشخیصی و رگرسیون لجستیک، مدل چ انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون

TOPSIS- fuzz افزارنرم(  از Spss ٍ وExcle تحلیل درروش که دهدیم شانن تحقیق نتایجشده است. استفاده 

 قرار مناسبی توضعی در اقتصادي پایداريازنظر  که است 41/0 با برابر منطقه ادياقتص پایداري میزان که عاملی

 از برخورداري با احمدآبادکه سکونتگاه  دهدیم نشان فازي یدئالا گزینه به شباهت مدل از حاصل ندارد. نتایج

 قرار اقتصادي توسعه هايشاخص پایداري از برخورداري اول رتبه در مناطق سایر از بیشتر 79/0 شباهت شاخص
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 مقدمه
 در جهان در نفر 10 از نفر 7 یباًتقر ،2050 سال است. تا شدن شهرنشینی حال در دیگري زمان هر از بیش جهان این

 میانگین از باالتر بسیار شهرنشینی نرخ ،توسعهدرحال ( در کشورهايWorld Bank,2019) کرد خواهند زندگی شهرها

شود بلکه شود و توسعه روستایی نادیده گرفته  صرف توجه شهري توسعه به باید که نیست معنا بدان این .است جهانی

 .ماند خواهد پاسخیب براي شهرها همچنان غذایی امنیت ینمسئله تأم نباشد، روستایی توسعه بر الزم تأکید که زمانی تا

(Gebre& Gebremedhin 2019در .) سریع نرخ دلیل به روستایی، توسعه طریق از شهري توسعه تحقق راستا، همین 

عنوان به روستایی و شهري مناطق تصور .باشد سیاسی کار دستور یک باید فیزیکی، توسعه و شهري جمعیت رشد

 دیگري توسعه به منطقه هر توسعه و هستند ناپذیرجدایی فضا دو بلکه هر .است توجیهیرقابلغ جداگانه، هايحوزه

 دلیل به امر ین. ااست مفید نیز شهري مناطق براي بلکه روستایی مناطق برايتنها نه روستایی همچنین توسعه .دارد بستگی

 انسانی اسکان برنامه کار که دستورطوريبه (Davis et al. 2002دارند ) با یکدیگر هاآن است که هزینه و تولید پیوند

 شهري کار دستور اجرايمنظور بهارتباط بین شهر و روستاهاي پیرامونی  تقویت به (UN-Habitat) متحد ملل سازمان

 اطالعات(3 درآمد،/  مالی امور(2 مردم،(1 هايجریان شامل ارتباطات این (UNHABITAT, 2017) کرد یدتأک جدید

 از دو هر یا ووآمد رفت یا مهاجرت شکل که دارد اشاره انسانی تحرک به مردم جریان .است خدمات و کاالها(4 و

مردم روستاهاي  (Tacoli, 2003. )گیردمی خود به را زندگی تنوع اهداف براي یژهوبه شهري، به روستایی مناطق

 ,Call et al, 2017;Ferdous et al) کنندمی مهاجرت شهرها بهبلندمدت  یا مدتکوتاه در اشتغال براي پیرامونی

2019;Tacoli, 2009)هايجریان یا روستایی کشاورزان براي غیررسمی یا رسمی اعتباري هايطرح به مالی هايیان. جر 

 Lynch, 2005;Tacoli, 1998, Le De et) دارند پیرامونی اشاره روستایی خانوارهاي به شهر از حواله قالب در درآمد

al, 2015, Jamshed et al, 2020). ورودي هايقیمت بازار، تقاضاي مورد در اطالعات شامل اطالعات جریان - 

 استفاده و کاربرد مورد در کشاورزي مشاوره همچنین و شغل ووهوا آب کود، و بذر جدید انواع ها،آوريفن خروجی،

 و کشاورزي تولیدات تا کندمی کمک کشاورزان به اطالعات این .است دامداري و کشاورزي جدید هايروش از

 پیوندهاي خدمات و کاالها جریان (Srivastava and Shaw, 2016. )کنند سازگار متغیر شرایط با را خود معیشت

 روستایی معیشت افزایش براي روستایی خانوارهاي توسط کهبادوام  غیر و بادوام کاالهاي به کاالها. هستند حیاتی

 روستایی خانوارهايمورداستفاده  خدمات (Douglass, 1998, Jamshed et al, 2021) دارد اشاره شودیم استفاده

 اضطراري اداري، بهداشتی، اعتباري، خدمات کاال، خرید و فروش براي تجاري نقاط یا بازارها ترویجی، خدمات شامل

 شهرها به مختلف خدمات و کاالها روستاهاي پیرامون براي (Cardona et al, 2012. )باشدمی شهرها از خدمات سایر و

 Jamshed et, قرارداد. دسترس در نیز روستایی مراکز از توانمی را خدمات و کاالها برخی حال،ینباا .هستند وابسته

al, 2021Arai, 2012; Zyck et al, 2015). 

از ماهیتی نابرابر و سلطه آمیز برخوردار است این تحوالت  عمدتاًروابط و مناسبات حاکم بین شهر و مناطق پیرامونی 

روستایی، تغییر در اقتصاد پایه، تغیر کاربري  اندازچشمها، شهري شدن سکونتگاه در سازمان فضایی، اندازه و مرتبه

یجه دگرگونی ساختار اجتماعی درنتکه  بوده هاآنین ترمهماز  اراضی، تغیر در تعداد و ترکیب جمعیت و فعالیت

(. روستاهاي پیرامون شهر با 140:1398سازند )بابایی و همکاران، اقتصادي و کالبدي فضاهاي پیرامونی را فراهم می

شود که مشاهده می هاآنی و اجتماعی در فرهنگ یشتري نسبت به سایر روستاها تحوالت جمعیتی، اقتصادي،سرعت ب
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از گسترش کالبدي شهرها بوده  متأثراین امر ناشی از فاصله کم و تبادالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و بخش دیگر 

موقعیت  انواع رایج ترینمتداولتواند یکی از یپیراشهري م همنطق (.62:1395است )صالحی، بابامیري و همکاران، 

شود و می از دنیا با مصرف زیاد و چشمگیرش شناسایی هاییبخشدر  شغلی و زندگی در جهان قرن بیست و یکم شود

است و  تر است خط رویارویی میان مشکالت شهر و حومهمتداول اجتماعی جاییجابههایی دیگر که فقر و در بخش

شهري، محل ل حومه یا شک شهري کالبدي توسعهدر کنار  عالوهبه .بیعت تغییر شهر توسط خودش استاین ط درواقع

 (.30:1399رفیعی و همکاران،) استو اقتصادي اجتماعی  فرهنگی، گستردهدگرگونی تغییرات 

سکونتگاهی که به دلیل نظام متفاوت روابط مختلف  هایی هستندهاي روستایی پیرامون شهرها ازجمله حوزهگروه

 اندهاي روستایی بخشیدهمتفاوت به کانون گرفته از شهرها، سیمایی و جریان نیروهاي گوناگون نشأت و حضور

(Khani et al, 2019 )هاي واسطه موقعیت استقرار، تفاوتهایی قرار دارند که بهها در زمره سکونتگاهاین سکونتگاه

واسطه قرارگیري هستند که به از سوي دیگر درگیر مشکالت و مسائل متنوعیو  کنندمیتجربه  زیادي را با سایر روستاها

اند. این روستاها از جنبه تحوالت جمعیتی نواحی در حال شهري گرفتهاجتماعی شهر شکل - در محدوده اقتصادي

کنند: ایجاد می موقعیت اجتماعی اي را در ثروت واز سوي مهاجران هستند که تغییرات گسترده شدن، پذیراي دو جریان

هستند و گروه دوم فقراي  ترقیمتتر و یا مسکن ارزانجستجوي شیوه زندگی روستایی گروه اول فقراي شهري که در

در ایران ( Mc Gregor et al,2006هاي بهتر براي فرزندان خود هستند )فرصت روستایی که در جستجوي کار و نیز

، قیمت مسکن تبع مسائل و مشکالت مختلفی مانند افزایشوبرو هستند که بهر روز با افزایش جمعیتشهرها روزبهکالن

شوند و روستاهاي فضاهاي پیرامونی روانه می يسوهزینه زندگی در شهرها تعدادي از جمعیت به درآمد اقتصادي و

سهولت دسترسی با آن  شهر اسالمشهر به دلیل فاصله نزدیک با شهر تهران ونمایند. نقش خوابگاهی را ایفا می پیرامونی

خوابگاهی و  –سکونتی  يکارکردهااي براي گسترش و همچنین قابلیت گسترش فیزیکی، طی چند دهه اخیر عرصه

کارگاهی و صنعتی شهر تهران بوده است، این شهر در اثر استعدادهاي بالقوه طبیعی و زیستی محیطی خود به وجود 

شدن به مقصد سکونت یلتبدي نفوذ شهر تهران و یري در حوزهقرارگنیامده است، بلکه به وجود آمدن این شهر به علت 

گرانی زمین و مسکن، وارد این محدوده شدند  همچوني تهران، دافعههزاران نفر مهاجري است که در اثر عوامل 

 (.1390، به نقل از احمد پور و همکاران،1381)حبیبی،

هایی رو و داراي ویژگیروبه با پدیده پیراشهرنشینی تهران يشهرکالنجزئی از منطقه  عنوانبه اسالمشهر شهر

و مشکالت گوناگونی  ی و قومی هستند که این شرایط مسائلاجتماع يهاو تفاوت همچون مهاجرپذیري، خوابگاهی

دسترسی  توان به عدممشکالت در این روستاها می ینتراست. از مهم دنبال داشتهي پیرامونی به در ابعاد مختلف روستاها

 . اشارهو.. ، وضعیت نابسامان اقتصاديهاي کالبديوضعیت شاخص و توزیع نامناسب امکانات و خدمات، نامناسب بودن

است:  در قالب سؤال زیر اسالمشهرپیراشهري واقع در شهرستان  نواحی پایداري اقتصادينمود. هدف پژوهش حاضر 

 ؟اقتصادي مناطق پیرامونی دارد یري بر پایداريتأثاقتصادي چه  ازلحاظشهر اسالمشهر 

، توسعهدرحالدر کشورهاي  خصوصبهرا اغلب و ها آنپیراشهر و پیراشهرنشینی عموماً تعاریف قطعی ندارند. 

شوند، توصیف محل اتصال حومه به شهر تلقی می هاي شهرها کهواقع در حاشیه شده نشین شهري تازگیبه مناطق

عنوان به انداز اروپایی، نواحی پیراشهري غالباًاز یک چشم( McGregor, Simon & Thompson, 2006) کنندمی

 (Caruso, 2015) شوندشناسی روستایی، در نظر گرفته میو ریخت ما با مورفولوژينواحی مختلط تحت نفوذ شهر، ا
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شهري  کامالً روستایی به محیطی  شدتبهر حال گذار از محیط د ناحیهرا یک  پیراشهر( CEMAT, 2007) شوراي اروپا

 1شورت، هانلون و ویسینو (. ,2007Bertrand ,1-35توسعه شهري است ) براي فراوان فشارتحتکند که توصیف می

روستا. دوگانگی تاریخی میان فضاي  و نه شودمیپیراشهر جایی است که نه شهر محسوب گوید در تعریف پیراشهر می

اقتصاد آزاد در قرن نوزدهم، شروع به  و شدن صنعتیهاي ملی، گیري دولتدر اروپا، با شکل شهري و روستایی

 (.Short,Hanlon & Vicino, 2007) محوشدن کرد

 :Buxton et al, 2008) یابندآن گسترش می ناحیه پیراشهري محدودهاي در پیرامون شهر است که شهرها درون

هایی چون هاله، اژهوشهر است که با  عنوان لبه جغرافیاییتعاریف پیراشهر، توصیف آن به ترینمتداول یکی از (25

اختاري است سفضایی و ازلحاظ پیراشهر، قلمرویی پویا ( Ravetz, 2013; Adell, 1999) شودحاشیه و پیرامون بیان می

این ناحیه،  .گیرندرار میقشهر در تعامل با یکدیگر ، در لبهآمیختهدرهمروستایی  که در آن فرآیندهاي توسعه شهري و

اي الگوي متغیر رهاي بازار کار دابر منابع طبیعی و فرصت فشار واسطهبهطیفی مشخص با مرزهاي روشن نیست و 

 ريگیري مناطق پیراشهکننده دالیل شکلتوجیه هايدیدگاه 1شکل  (Adell, 1999: 8) استزمین  کاربري

درون  هايزیرساخت هايتوسعهبودن فضاهاي  ناکافی به وجود این مناطق در مجاورت فضاهاي شهري و طورمعمولبه

 (.Pallavi, 2019کنند )اشاره می شهرها،

 

 
 (Bryant et al. 1982 منبع:) مفهوم نواحی پیراشهری .1 شکل

 

 یري یک منظر دائمیگجدیدي از شکلگونه اش، ناپایداري نظر ازتواند صرفپیراشهري میناحیه از سوي دیگر، 

 هاي شهري نیست، بلکه اغلب باکالبدي و صرفاً با ویژگیتوسعه شهري باشد. افزون بر این، توسعه ضرورتاً محدود به 

 شوندهاي دوم تشخیص داده میاز سر سرگرمی و خانه داريهاي شهري در مناطق روستایی مثل مزرعهظهور فعالیت

(Briquel & Collicard, 2015, Caruso, 2015.) گفت که  توانیم یراشهرياز طرف دیگر، در خصوص مفهوم پ
                                                           
1 Short, Hanlon& Vicino 
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محدود شدن دوگانگی  یجهقرن پیش درنتاهمیت آن از حدود یک  ریشه این اصطالح هنوز کامالً مشخص نیست اما

گسترش  در پی روستاهاي واقع در حاشیه شهرها کهتوان گفت پیراشهر، همچنین میبین شهر و روستا مشخص گردید. 

توسعه شهري  پیرامونی بیشتر متأثر از تمایالت يهاو حوزه یراشهري. مناطق پدهندیها به زندگی خود ادامه مفیزیکی آن

نیز طیفی  ینیشهرنش یراپ .(Sieverts,2003در مطالعات شهر و پیرامون آن دارند ) ايیژهجایگاه و اهمیت وکه  باشندیم

کیفی به معناي رشد سبک  منظر که از دو منظر موردتوجه است. از گیردیاز نواحی روستایی تازه شهري شده را دربر م

افزایش مستمر جمعیت  شهري وهاي یرساختگسترش ززندگی شهري در نواحی روستایی و از منظر کّمی نمایانگر 

و ظرف مدت کوتاهی،  شوندیم حتی با جذب جمعیت به آستانه تعریف شهر نزدیک ( که1395)دانشپور،  باشدیم

پیراشهر به فضایی منفک و منفصل از شهر  ، بدین ترتیبآورندیروستایی سر برم يعنوان شهرهایی نوظهور باسابقهبه

شود یتوصیف م اشییروستا کرانهپس و شهر بین ناحیه گذارعنوان یر روند شهرنشینی اشاره دارد که بهاما تحت تأث

و روستا به قلمرو جدیدي داشته  ؛ بنابراین الزم است نگاهی فراتر از تقسیمات مرسوم شهر(1399نیا و نسیمی،فاضل)

به تغییرات مداوم و تحوالت ثابت نیست،  که نسبتنامیده شده است و ویژگی اصلی آن این است  1پیراشهرباشیم که 

روستایی است و بر این  اندازچشمبه منظر و  شتاب و گذار است. پیراشهر محل تحوالت ساختار شهري بلکه در جریان

روستایی  -شهريیا منطقه قلمرو شهري ک زدن اصطالحات شهري عامل مهمی براي محمجموعه در  توانداساس می

روستایی در نظر گرفته شود. پیراشهر هاي کرانهپسهاي متراکم شهري و تر هستهتحوالت گسترده در متنباشد که باید 

به روستا، بلکه در شکل سرتاسري  محلی در خط اتصال شهر طوربه فقطنهبراي تغییر و تحول،  محکی است مانندبه

 (.1399و همکاران،  رفیعی) است منطقه-شهر-روستا»بهتر در سطح  منطقه و در بیان -شهر

 گیردیم قرار مورداستفاده بیشتر استرالیا و هند در و زبانانگلیسی -آفریقایی کشورهاي در واژه پیراشهري

(17: 2019Barman & Deka, ) .عنوان به را نیجریه در کانو شهر پیرامون نواحی 2ویلسون و مورتیمور 1965 سال در 

 کم تراکم روستایی پسکرانه نواحی از را آن ناحیه، این تراکمی يهایژگیوزیرا  کردندیم تعریف شهري -پیرا نواحی

 الگوهاي موزاییک برها آن پیراشهري، مفهوم از محقق دو این تعریف . درکندیم تفکیک شهري متراکم بافت و

 بودن دسترس در بازارها، با جواريهم خانوار، درآمدهاي بخشیتنوع به شهر، ناحیه این دسترسی قابلیت زمین، کاربري

 تعاریفی، چنین باوجود .(Bhoi & et al, 2018: 17تأکیددارند ) کشاورزي اشتغال غیر و امکانات و کشاورزي نیروهاي

 .(Cowan, 2018: 1245) است روستایی - شهري هايویژگی از ناهمگن ايآمیزه عنوانبه شهري -پیرا مفهوم درک

 روستایی زمین از گذار معنی به نیز و فیزیکی فضاهاي بین خدمات و کاالها جریان معنی به و فرایند عنوانبه مفهوم این

 و شهر رابطه بر آن در که دهدیم ارائه تعریفی نیز 3(. راکودي ,2019Carreras :62) است موردتوجه نیز شهري به

 است ساختاري و فضایی ازلحاظ دینامیکی ايناحیه شهري، ناحیه پیرامون: است شده تأکید آن بالفصل روستایی نواحی

(Rakudi, 2016: 101) .که نواحی و شهرها در شده شهريکامالً  يهانیزم بین است گذاري ناحیه فضایی، لحاظ به 

 نوار و زمین ترکیب کاربري آن، عمده يهایژگیو (.Newton& et al, 2018: 80.)دارد کشاورزي کاربرياساساً 

 پیرامون يهانیزم .است شدهتقسیم اداري نواحی بین شاخص لحاظ به و است بیرونی و درونی نامشخص مرزهاي

                                                           
1 peri-urbanization 

2 Mortimore and Wilson 

3 Rakoodi 
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 اجتماعی -تغییرات اقتصادي ناحیه همچنین ناحیه . ایندهندیم ماهیت تغییر شهر گسترش با و زمان طول در شهري

 زمین کاربري الگوهاي متغیر و تغییر حال در کار بازار يهافرصت طبیعی، منابع بر فشار واسطهبه که است ساختاري

 (.Ford & et al, 2020:310) دهدیم نشان را خود

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

 

گذراند. در نوپاست و مراحل آغازین خود را از سر میاي تا اندازهمطالعات مربوط به نواحی پیراشهري در ایران 

مضمون و تأکید آشکار  ازلحاظقرارگرفته را  موردتوجهتا نگاه حاکم و موارد  شدهاشارهبرخی از این مطالعات  ادامه به

 .کند

ملکان نشان  پیراشهري روستاهاي در اقتصادي يریپذستیز در مورد تحلیل (1400ي یگانه و همکاران )مطالعه

 سهولت -1: ازاند عبارت اقتصادي يریپذستیز ازنظر روستاها فضایی تفاوت در عوامل تأثیرگذار نیترمهمدادند که 

 نیروي یکنواختی محیطی و بازدهی -3قبول وجود توسعه اقتصادي قابل -2منابع آب کافی  وجود و شهر به دسترسی

 امنیت. و باغی محصوالت فرآوري امکان شغلی، يهافرصت وجود -4 و آموزشی امکانات وجود و کار

ه ( در مورد تبیین مفهوم پیراشهري و عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه آن نشان داد 1399ي رفیعی و همکاران )مطالعه

تحقیق، نتیجه  عنوانبهدر این مناطق تأثیرگذار هستند و  اقتصادي و کالبدي چگونه سیاسی، اجتماعیمحرکه نیروهاي 

پیراشهري از منظر انواع پیوند، مقیاس، توسعه، تحول،  چارچوبی براي تشخیص تفاوت درجات تغییر در سیستم

( در مورد نقش دولت 1399اکبري و همکاران ). مطالعه علیشودو حکمروایی فضایی و سیاسی ترسیم می آوريتاب

شهر سنندج، در هر دو حوزه سلبی و ایجابی مداخالت دولت در گسترش نواحی پیراشهري شهر سنندج نشان داد که 

این مطالعه، ضروري  موردبحثپیراشهري، ناکارآمدي وجود دارد. از همین رو، در هر یک از محورهاي نواحی  در

هاي مدیریت شهري و آمایش توسعه شهري و شیوه هايطرح ،هانامهآییناست که وظایف دولت در قالب قوانین، 

( در مورد تحلیل سطوح توسعه اقتصاد 1396ي قادرمرزي و احمدي )مطالعه .بازبینی و اصالح قرار گیرد سرزمین، مورد

 ناحیه سطح در فضا اقتصاد توسعه سطوح فضا و اثرات فضایی آن در سطح ناحیه پیراشهري سنندج، نشان دادند که

 سطح در فضا اقتصاد تحوالت فضایی اثرات تحلیل همچنین و کندیم پیروي الگوي نامتوازنی یک از موردبررسی
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 سطح کاهش زمین، قیمت افزایش و طبیعی مناظر تخریب وساز،ساخت گسترش و رشدبیانگر،  موردبررسی ناحیه

ي افراخته و حجی مطالعه .است غیرمجاز وسازساخت و هارساختیز گسترش و محصوالت کشاورزي کشت زیر

 وجود سرمایه ،هاافتهی اي در روستاهاي پیراشهري جنوب تهران نشان دادند که براساسعنوان اقتصاد زباله( به1396پور )

 ،دانندیم طالي کثیف را آن تهران شهر مدیران که روز در تومان میلیون 80 و میلیارد یک حجم با عظیمی گردش در

 سبب حکمروایی و مدل تهران مرکزیت چندبعدي، فقر کار، بازار تقاضاي کشور، اقتصاد رسمی بخش رکود کنار در

 اثرات بر عالوه غیررسمی این اقتصاد همچنین. یابد ساخت ،يازباله اقتصاد در قالب غیررسمی اقتصاد نوعی تا شده

 رانت ایجاد به منجر بوده، تهران پیرامون شهر روستایی يهاسکونتگاه متوجه عمدتاً که ايعرصه و فضایی نامطلوب

 .است شده رسمی اقتصاد تضعیف بخش و بخش عمومی نهادهاي وها دستگاه بدنه در فسادهایی و هايباز

واحی نجمعیت در  واکاوي پویایی فضاییدر مورد  (1392)طورانی  شاهکوهی، خراسانی و خواجه يمطالعه

نشینی، ومهحرشد شامل  رشد جمعیت پیراشهري را حاصل از چهار فرایند نشان داد کهپیراشهري، یک بررسی ادراکی 

ن جمعیت و تأکید بر مضمو همچنین پژوهش ایشان بیانگراند مهاجرت مرکزگرا دانسته ، بقاي جمعیت وگریزي شهر

 ت.این مناطق اس محل سکونت در پیراشهري با نگاه مهاجرتی و الگوهاي رفتاري در انتخاب تغییرات جمعیتی در مناطق

 لبیم پیراشهري فضاهاي درها سکونتگاه اقتصادي توسعه بر نشینیحومه ( در مورد تأثیر2019) 1ي هالواسکمطالعه

رشد اقتصادي این نواحی از طریق  براي ايهوشمندانه يهاروش و هاحلچک نشان دادند که راه جمهوري در

 اقتصادي -مکانی  يهایژگیو( در مورد 2019) 2ي ژوومطالعه .دادند ارائه بنیان و نیروي کار فراواني دانشهاشرکت

 شدت و روستا هر جمعیت چین نشان دادند که تغییراتحومه شهر شین و هان نیو  روستاهاي در جمعیت يهاتیفعال

 فضایی ( در مورد الگوي2017) 3ي مک کرامطالعه .است اراضی کاربري و صنعت مکان، تأثیر تحت آن شهري ارتباط

 اقتصادي عینی و ذهنی يهاشاخصاسترالیا نشان دادند که  در کیفیت زندگی بر اثرات آن و پایداري اقتصاد شهري

 فضایی الگوي ارائه جهت و محسوب شهري پایداري کلیدي از عوامل و داشته زندگی کیفیت در تأثیر بیشترین شهري

 شهري و تسهیالت مناطق توسعه بر شهري يهااتیمال برتکیه با زندگی کیفیت اقتصادي سطوح شهر افزایش پایداري

 غرب آفریقا: شهري مورد روستا در نواحی سیاسی ( در مورد اقتصاد2011) 4ي مدوگالمطالعه است. شده تأکید بیشتر

و  جنگ و صلح سیاسی، اقتصاد المللی،بین توسعه از متأثر اقتصادي يهاشبکه گیريشکل تبیین که به هند نشان داد و

 روش با نویسنده مطالعه – این در. است پرداخته شهرها روستا روستایی بخصوص و شهري نواحی روي بر را آن ریتأث

 .است کرده را بررسی روستا و شهر تجاري يهاشبکه ساختار بر سیاست ریتأث ابتدا در کیفی و کمی

 

 شناسیروش
انجام این پژوهش به دو  منظوربهاست.  تحلیلی و توصیفی روش ازنظرو پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي 

ها اقدام شده است. در مرحله اسنادي به گردآوري ي اطالعات و تجزیه و تلفیق آنبه تهیهو میدانی  روش اسنادي

هاي اینترنتی پرداخته شده است. در مرحله اخذ اطالعات میدانی، ها، نقشه و سایتاطالعات از کتب، نشریات، آمارنامه

                                                           
1 Hlavacek 

2 Zhou 

3 Mccrea 

4 Mecdugal  
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ها، اطالعات نامهاز طریق پر کردن پرسش يراشهریپو روستاهاي  شهراسالمضمن مشاهده و پرسش از ساکنین شهر 

اساتید  نامه بوده است،که روایی آن با کسب نظر ازاست. ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش پرسش اخذشدهالزم 

ییدشده است. سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از تأاصالحات الزم در چند مرحله  از انجامدانشگاهی و پس 

در این پژوهش جهت بررسی  .استکه بیانگر ضریب اعتماد باال بوده  آمدهدستبه 923/0کرونباخ روش آلفاي 

 جدولها در شاخص استفاده گردیده است که این شاخص 25پایداري اقتصادي شهر اسالمشهر بر مناطق پیراشهري از 

روستا پیراشهري این شهر که شامل    22شده است. جامعه آماري در این پژوهش ساکنین شهر اسالمشهر و  آورده( 1)

، نصیرآباد و آباديرآباد، ، گلدسته، ترشنبه( در دهستان فیروز بهرام، روستاهاي )بهمنآبادشمس، آبادهاشم، آبادیعل)

آباد( در دهستان آباد، چهاردانگه و رستم( در دهستان احمدآباد مستوفی، روستاهاي )ناصریه،شاطره، عباساحمدآباد

آباد طپانچه و جاللیه( ، قلعه پستک، علیآبادنیحس، آبادیموسمهران آباد،  آبادبهرام، آبادملکگه و روستاهاي )چهاردان

 نفر جمعیت بوده است 548620 داراي 1395در دهستان ده عباس هستند که بر اساس سرشماري نفوس مسکن سال 

 است. شدهنییتعنفر  384هستند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه طبق فرمول زیر تعداد 

𝑁 =
𝑁(𝑍𝑎/2)

2𝑝𝑞

(𝑁−1)𝐷2+𝑃𝑄(𝑍𝑎/2)
2
=

548620×(1.96)2×0.25

548620×(0.05)2+0.25×(1.96)2
= 384  

 موردسنجشی پایداری اقتصادی هاشاخص. 1جدول 

 شاخص ردیف شاخص ردیف

 مالی مؤسسات تعداد 14 شاغالن کلبه عمومی ونقلحمل در شاغالن نسبت 1

 ايهاي مالی و بیمهفعالیت 15 جمعیت کلبه مهمانسراها و هااقامتگاه تعداد نسبت 2

 و شهر در فروشیخرده و فروشیعمده هايکارگاه تعداد 3

 روستا

 شاغالن بخش آموزش 16

 شاغالن بخش بهداشت 17 سال در جمعیت کلبه هوایی هايمسافرت تعداد نسبت 4

 نسبت جمعیت فعال به غیرفعال 18 اقتصادي سرمایه کلبه خدمات از ناشی سرمایه میزان 5

 نرخ بیکاري 19 روستا و شهر در خدماتی تعاونی هايشرکت تعداد 6

 فرهنگی، آثار پخش و نشر خدمات از ناشی درآمد نسبت 7

 بازرگانی و خدمات درآمد کلبه خبري و هنري

 تعداد خانوارهاي مستأجر 20

 ساله 64-15تعداد جمعیت  21 شاغالن کلبه بازرگانی و خدمات بخش در شاغالن نسبت 8

 تعداد خانوارهاي مالک ساختمان 22 کاالها تبلیغات از ناشی درآمد سرانه 9

 بیشتر و کارکن نفر 5 صنعتی هايکارگاه تعداد 23 خدماتی مراکز کلبه خدماتی انبارهاي تعداد 10

 صنعتی کارگران به صنعتی افزودهارزش سرانه 24 هنري و فرهنگی خدمات فروش از ناشی درآمد سرانة 11

 شاغالن کل به صنعت بخش در شاغالن تعداد 25 خدمات و کاال فروش از ناشی افزودة ارزش سرانة 12

   هاتعداد بانک 13

 .1400منبع: کیایی و درویشی،

شده هاي استان تهران که در جنوب استان واقعیکی از شهرستانیلومترمربع ک 203شهرستان اسالمشهر با مساحتی بالغ بر 

آبادي  25 دهستان و 4شهر و  3بخش است که شامل  3شهرستان داراي  است و مرکز آن شهر اسالمشهر است این

ومین د عنواننفر به 548620 داراي 1395نفوس و مسکن سال  این شهرستان بر اساس سرشماري .داراي سکنه است

روستایی  درصد در نقاط 6/6شهري و  نقاط صدرد 4/94تعداد  شهرستان پرجمعیت استان بعد از تهران است. از این
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به  کرانه جنوب غرب تهران است کهزیستی در پس يهامجتمع اند. شهرستان اسالمشهر ازجملهسکونت داشته بوده

 .(1395تحوالت فضایی زیادي بوده است )مرکز آمار ایران، اخیر شاهد تغییر و يهانزدیکی به آن در طی دهه یلدل

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان اسالمشهر در کشور و استان تهران .3شکل 

 

 های پژوهشیافته
 86ی موردبررسمجموع خانوارهاي نمونه  از دهد،گویان نشان میهاي فردي پاسخیژگیونتایج حاصل از بررسی 

دهد که متوسط سن درصد بیکار بودند. بررسی سن فعاالن اقتصادي نشان می 14هاي اقتصادي و درصد داراي فعالیت

و جهت افرادي که داراي تنوع  53,6هاي کشاورزي سال بوده است که این سن براي افراد شاغل در فعالیت 47,5ها آن

بوده است که وضعیت سنی گروه دوم  43,8اند هاي غیر کشاورزي مشغول بودهادي بوده یا در فعالیتهاي اقتصفعالیت

دهد که در حدود ی نشان میموردبررسدهد. بررسی میزان تحصیالت فعاالن اقتصادي ي را نشان میترمطلوبوضعیت 

رصد داراي تحصیالت راهنمایی بوده د 40( و نوشتندرصد داراي تحصیالت ابتدایی )خواندن  22سواد یبدرصد  15

اند. بررسی وضعیت نوع شغل در دانشگاهی بوده درصد داراي تحصیالت 11درصد داراي تحصیالت متوسطه و  12

درصد داراي شغل  16,7درصد کشاورز و دامدار، 37,7دهد، بیشترین فراوانی اشتغال می موردمطالعه نشانروستاهاي 

درصد  4,5درصد کارگر،  4,8درصد شغل آزاد،  10,2مشاغل خانگی و کارگاهی،  11,1درصد خدمات،  15دولتی، 

 اند.بیکار بوده

ي شاخص اقتصادي بر مناطق پیرامون شهر اسالمشهر در قالب چند عامل مهم و هامؤلفهسنجش اثرات  منظوربه

سازي و خالصه ارزیابی محدود، از آزمون آماري تحلیل عاملی استفاده گردیده است. علت انتخاب تحلیل عاملی

 تشخیص منظورباشد. در همین راستا بهتر از پایداري اقتصادي میهاي اقتصادي تحقیق جهت تبیین مطلوبشاخص

 و آزمون بارتلت از پایداري اقتصادي، خصوص در تحلیل مورد متغیرهاي مجموعه به مربوط هايبودن داده مناسب
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 مقدار و درصد 99اطمینان  سطح در 877/5466و با عدد  بارتلت آزمون داريمعنی. شد گرفته بهره KMOشاخص 

است الزم به ذکر  عاملی تحلیل انجام براي موردنظر متغیرهاي مناسبت و همبستگی از ( حاکی898/0) KMOمناسب 

 1از  ترگبزر هاآن ژهیوکه مقدار  اندقرارگرفته رشیموردپذاست براي تعیین تعداد عوامل در این تحقیق، عواملی 

(. نتایج نشان 2بود، استخراج گردید )جدول  1از عدد  تربزرگ هاآن ژهیوعامل که مقدار  3باشد. بر این اساس، تعداد 

ي تصویر مقصدهاي گردشگري بر رضایتمندي هامؤلفهواریانس اثرات  %63 اندتوانسته شدهییشناساشش عامل  دهدیم

از: عامل اول  اندعبارتبه ترتیب اهمیت  شدهییشناساگردشگران را تبیین نمایند. درصد تبیین هر یک از عوامل 

 را به خود اختصاص داده است. %846/3و عامل سوم  %321/7عامل دوم  524/12%

 

 پایداری اقتصادی شهر اسالمشهر بر مناطق پیراشهری.اثرات در خصوص  شدهاستخراجی هاعامل.2جدول 

 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل

524/12 اول  848/52  848/52  

321/7 دوم  645/29  493/82  

846/3 سوم  141/13  634/95  

 .1400هاي تحقیق،یافته :منبع

 
 هاگذاري عاملنام

است. در این مرحله، متغیرهایی که بار عاملی  شدهاستفادهها از روش واریماکس عاملدر این پژوهش براي چرخش 

ها، شاخص از یک هر همبستگی میزان به توجه اند. باتشکیل عامل داده باهمو  شدهییشناسادارند،  50/0از  تربزرگ

 شود:می پرداخته هاآن به ذیل در که نمود ها انتخابآن از یک هر براي را مناسبی عناوین یا اسامی توانمی

 

 عامل اول

 17دهد. در این عامل درصد واریانس را محاسبه نموده، توضیح می 848/52است که  524/11مقدار ویژه این عامل 

هاي هاي رفاهی و برخی دیگر جز شاخصها جزو شاخصکه برخی از شاخصشاخص بارگذاري شده و با توجه به این

گذاري ها وجود دارد، این عامل را عوامل تجاري و رفاهی نامو رابطه معناداري بین آنشوند تجاري محسوب می

 اند.کرده

 

 های بارگذاری شده در عامل اول. شاخص3 جدول

 میزان همبستگی نام شاخص ردیف

ونقلحمل در شاغالن نسبت 1 کلبه عمومی  99/0 شاغالن   

هااقامتگاه تعداد نسبت 2 کلبه مهمانسراها و  99/0 جمعیت   

هايکارگاه تعداد 3 فروشیعمده  فروشیخرده و  99/0 روستا و شهر در   

هايمسافرت تعداد نسبت 4 کلبه هوایی  98/0 سال در جمعیت   

کلبه خدمات از ناشی سرمایه میزان 5 98/0 اقتصادي سرمایه   

هايشرکت تعداد 6 98/0 روستا و شهر در خدماتی تعاونی   

کلبه خبري و هنري فرهنگی، آثار پخش و نشر خدمات از ناشی درآمد نسبت 7 98/0 بازرگانی و خدمات درآمد   
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کلبه بازرگانی و خدمات بخش در شاغالن نسبت 8 97/0 شاغالن   

97/0 کاالها تبلیغات از ناشی درآمد سرانه 9  

کلبه خدماتی انبارهاي تعداد 10 97/0 خدماتی مراکز   

96/0 هنري و فرهنگی خدمات فروش از ناشی درآمد سرانة 11  

95/0 خدمات و کاال فروش از ناشی افزودة ارزش سرانة 12  

هاتعداد بانک 13  95/0  

95/0 تعداد مؤسسات مالی 14  

ايهاي مالی و بیمهفعالیت 15  86/0  

85/0 شاغالن بخش آموزش 16  

85/0 شاغالن بخش بهداشت 17  

 .1400هاي تحقیق،یافته :منبع

 دومعامل 

این عامل پنج  .نمایدمی تفسیر و محاسبه را واریانس درصد 645/29 کهبوده  321/7 عامل این ویژه مقدار

 توان عامل جمعیتی نامید.هاي جمعیتی هستند که میهاي بارگذاري شده است که همگی از نوع شاخصشاخص

 

 های بارگذاری شده در عامل دوم. شاخص4جدول 

همبستگیمیزان  نام شاخص ردیف  

94/0 نسبت جمعیت فعال به غیرفعال 1  

92/0 نرخ بیکاري 2  

90/0 تعداد خانوارهاي مستأجر 3  

ساله 64-15تعداد جمعیت  4  89/0  

88/0 تعداد خانوارهاي مالک ساختمان 5  

 .1400هاي تحقیق،یافته :منبع

 
 عامل سوم

نماید. در این عامل سه شاخص درصد واریانس را محاسبه و تفسیر می 141/13که بوده  846/3مقدار ویژه این عامل 

 توان عامل صنعتی نام نهاد.بنابراین این عامل را می؛ باشندهاي صنعتی میبارگذاري شده که همگی از نوع شاخص

 

 های بارگذاری شده در عامل سومشاخص .5جدول 

 میزان همبستگی نام شاخص ردیف

هايکارگاه تعداد 1 95/0 بیشتر و کارکن نفر 5 صنعتی   

افزودهارزش سرانه 2 90/0 صنعتی کارگران به صنعتی   

کلبه صنعت بخش در شاغالن تعداد 3 89/0 شاغالن   

 .1400هاي تحقیق،یافته :منبع

 

 بندي -رتبه به شده،محاسبهها سکونتگاه از یک هر براي که عاملی امتیاز از استفاده با ذکرشده، مراحل انجام از بعد

 از استفاده جايبه و شدهاستفاده کردن استاندارد روش از عاملی، امتیازات آوردن دست به. براي است گردیده مبادرت
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 آن شدهاصالح روش از روش، این هايکاستی رفع منظوربه عاملی، تحلیل در اصلی هايمؤلفه تحلیل متعارف روش

 .است شدهپرداخته بنديرتبه به ترکیبی هايشاخص اساس بر و استفاده

 اقتصادي پایداري وضعیت فازي( )تاپسیس فازي یدئالا يگزینه به شباهت روش از استفاده با قسمت این در

 اساس بر هاداده سازي مقیاس بی از بعد مرحله این در گرفت. قرار ارزیابی مورد در مناطق پیراشهري اسالمشهر

 .شد محاسبه پژوهش هايشاخص براي منفی و مثبت یدئالا فازي، زبانی متغیرهاي

 

 های پژوهشی مثبت و منفی شاخصهاآلایده  .6جدول 
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 شاخص 

 +S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S ردیف /

251/0 671/0 264/0 614/0 231/0 631/0 223/0 674/0 268/0 620/0 287/0 688/0 578/0 544/0 315/0 588/0 1 

254/0 688/0 251/0 598/0 249/0 629/0 219/0 688/0 240/0 445/0 645/0 629/0 341/0 512/0 299/0 687/0 2 

231/0 629/0 254/0 587/0 267/0 633/0 227/0 629/0 264/0 601/0 268/0 647/0 387/0 641/0 278/0 654/0 3 

249/0 647/0 231/0 601/0 254/0 624/0 278/0 647/0 251/0 687/0 240/0 659/0 349/0 635/0 264/0 632/0 4 

267/0 659/0 249/0 631/0 260/0 677/0 264/0 659/0 254/0 654/0 264/0 631/0 398/0 647/0 287/0 620/0 5 

254/0 631/0 260/0 629/0 238/0 667/0 287/0 631/0 231/0 645/0 251/0 645/0 668/0 648/0 645/0 445/0 6 

260/0 645/0 238/0 633/0 268/0 601/0 645/0 645/0 249/0 698/0 254/0 639/0 339/0 635/0 268/0 601/0 7 

238/0 639/0 217/0 624/0 240/0 685/0 268/0 639/0 267/0 631/0 231/0 614/0 348/0 624/0 240/0 687/0 8 

231/0 614/0 223/0 677/0 264/0 687/0 299/0 614/0 254/0 629/0 249/0 598/0 399/0 637/0 264/0 654/0 9 

249/0 598/0 339/0 667/0 251/0 654/0 278/0 598/0 260/0 633/0 260/0 632/0 350/0 650/0 251/0 645/0 10 

267/0 679/0 348/0 645/0 254/0 645/0 264/0 587/0 238/0 624/0 238/0 620/0 327/0 674/0 254/0 698/0 11 

254/0 629/0 399/0 645/0 254/0 645/0 287/0 601/0 268/0 677/0 217/0 445/0 349/0 688/0 231/0 631/0 12 

368/0 647/0 350/0 639/0 231/0 639/0 645/0 631/0 240/0 667/0 223/0 601/0 355/0 629/0 249/0 629/0 13 

378/0 659/0 327/0 614/0 249/0 614/0 268/0 629/0 264/0 601/0 219/0 687/0 361/0 647/0 267/0 633/0 14 

398/0 631/0 349/0 598/0 267/0 598/0 240/0 633/0 251/0 685/0 227/0 654/0 349/0 659/0 254/0 624/0 15 

354/0 645/0 355/0 587/0 254/0 587/0 264/0 624/0 254/0 687/0 278/0 645/0 390/0 631/0 260/0 677/0 16 

314/0 639/0 361/0 601/0 260/0 601/0 251/0 677/0 231/0 654/0 264/0 635/0 341/0 645/0 238/0 667/0 17 

251/0 614/0 349/0 631/0 238/0 631/0 645/0 667/0 249/0 645/0 287/0 647/0 358/0 639/0 217/0 601/0 18 

254/0 598/0 390/0 685/0 217/0 629/0 268/0 601/0 260/0 698/0 645/0 648/0 364/0 614/0 223/0 685/0 19 

231/0 631/0 341/0 634/0 223/0 667/0 240/0 685/0 238/0 631/0 268/0 635/0 330/0 598/0 219/0 634/0 20 

249/0 629/0 358/0 650/0 398/0 601/0 264/0 687/0 217/0 629/0 240/0 624/0 398/0 587/0 227/0 650/0 21 

260/0 633/0 364/0 671/0 345/0 685/0 251/0 654/0 223/0 633/0 264/0 637/0 345/0 601/0 245/0 671/0 22 

X16 X15 X14 X13  X12 X11 X10 X9 شاخص 

 +S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S ردیف /

368/0 677/0 260/0 647/0 238/0 631/0 264/0 630/0 578/0 633/0 321/0 638/0 268/0 639/0 354/0 559/0 1 

378/0 667/0 238/0 659/0 231/0 685/0 251/0 628/0 341/0 642/0 311/0 633/0 240/0 614/0 341/0 665/0 2 

398/0 601/0 231/0 631/0 249/0 634/0 254/0 637/0 387/0 655/0 320/0 642/0 264/0 598/0 287/0 668/0 3 

354/0 685/0 249/0 645/0 267/0 650/0 231/0 679/0 349/0 670/0 354/0 655/0 251/0 587/0 360/0 641/0 4 

314/0 687/0 267/0 639/0 254/0 671/0 249/0 668/0 398/0 637/0 368/0 670/0 254/0 601/0 248/0 625/0 5 

299/0 654/0 254/0 614/0 260/0 688/0 260/0 691/0 668/0 658/0 378/0 637/0 231/0 631/0 212/0 698/0 6 

348/0 645/0 260/0 598/0 238/0 629/0 238/0 638/0 339/0 650/0 398/0 658/0 249/0 685/0 354/0 630/0 7 

364/0 698/0 238/0 632/0 260/0 647/0 217/0 633/0 348/0 687/0 354/0 650/0 267/0 634/0 259/0 628/0 8 

322/0 631/0 217/0 620/0 238/0 659/0 223/0 642/0 399/0 629/0 314/0 687/0 254/0 650/0 348/0 637/0 9 

249/0 629/0 354/0 445/0 231/0 631/0 339/0 655/0 350/0 614/0 251/0 629/0 260/0 671/0 321/0 679/0 10 

267/0 638/0 341/0 638/0 249/0 645/0 348/0 670/0 254/0 598/0 254/0 668/0 238/0 688/0 311/0 668/0 11 

254/0 633/0 287/0 633/0 223/0 639/0 248/0 588/0 231/0 587/0 231/0 641/0 231/0 629/0 320/0 691/0 12 

260/0 642/0 360/0 642/0 219/0 687/0 212/0 687/0 249/0 601/0 249/0 625/0 249/0 647/0 354/0 638/0 13 

238/0 655/0 248/0 655/0 227/0 654/0 354/0 654/0 260/0 631/0 260/0 698/0 267/0 659/0 368/0 633/0 14 

217/0 670/0 212/0 670/0 278/0 645/0 259/0 632/0 238/0 685/0 238/0 630/0 254/0 631/0 378/0 642/0 15 

223/0 637/0 354/0 637/0 264/0 698/0 348/0 620/0 217/0 634/0 217/0 628/0 260/0 645/0 398/0 655/0 16 

219/0 658/0 259/0 658/0 287/0 631/0 321/0 445/0 223/0 650/0 398/0 637/0 238/0 639/0 354/0 670/0 17 

238/0 650/0 348/0 650/0 645/0 629/0 311/0 601/0 339/0 671/0 668/0 679/0 217/0 614/0 314/0 637/0 18 

231/0 687/0 249/0 687/0 268/0 633/0 320/0 687/0 348/0 624/0 339/0 668/0 223/0 598/0 299/0 658/0 19 
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249/0 629/0 260/0 655/0 311/0 624/0 354/0 654/0 259/0 677/0 348/0 691/0 219/0 679/0 348/0 650/0 20 

267/0 631/0 238/0 670/0 320/0 688/0 368/0 645/0 348/0 667/0 399/0 691/0 227/0 668/0 364/0 687/0 21 

254/0 685/0 217/0 637/0 354/0 629/0 348/0 691/0 321/0 601/0 354/0 638/0 245/0 691/0 322/0 629/0 22 

X24  X23  X22 X21  X20 X19 X18 X17 
 شاخص

 ردیف /

S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+  

264/0 639/0 339/0 645/0 217/0 667/0 287/0 639/0 240/0 642/0 278/0 698/0 341/0 629/0 368/0 645/0 1 

251/0 614/0 348/0 639/0 223/0 601/0 645/0 614/0 264/0 655/0 264/0 630/0 287/0 647/0 378/0 639/0 2 

254/0 598/0 399/0 614/0 219/0 685/0 268/0 598/0 251/0 671/0 287/0 628/0 360/0 659/0 398/0 614/0 3 

231/0 587/0 350/0 598/0 227/0 687/0 240/0 587/0 254/0 688/0 645/0 637/0 248/0 631/0 354/0 598/0 4 

249/0 601/0 254/0 679/0 278/0 654/0 264/0 601/0 231/0 629/0 268/0 679/0 212/0 645/0 314/0 632/0 5 

267/0 631/0 231/0 629/0 264/0 645/0 251/0 631/0 249/0 647/0 240/0 668/0 354/0 639/0 251/0 620/0 6 

254/0 685/0 249/0 647/0 287/0 645/0 254/0 629/0 260/0 659/0 264/0 691/0 259/0 614/0 254/0 445/0 7 

260/0 634/0 260/0 659/0 645/0 639/0 231/0 667/0 238/0 631/0 251/0 638/0 348/0 598/0 231/0 638/0 8 

238/0 650/0 238/0 631/0 268/0 614/0 249/0 601/0 217/0 645/0 254/0 633/0 249/0 679/0 249/0 633/0 9 

268/0 671/0 217/0 645/0 299/0 598/0 260/0 685/0 223/0 639/0 231/0 642/0 260/0 629/0 260/0 642/0 10 

240/0 688/0 223/0 639/0 278/0 587/0 238/0 650/0 315/0 614/0 249/0 655/0 238/0 630/0 251/0 655/0 11 

264/0 629/0 339/0 614/0 278/0 601/0 217/0 687/0 299/0 598/0 267/0 670/0 217/0 628/0 254/0 670/0 12 

251/0 647/0 348/0 634/0 264/0 631/0 645/0 629/0 278/0 679/0 254/0 637/0 223/0 637/0 231/0 637/0 13 

254/0 659/0 259/0 650/0 287/0 628/0 268/0 668/0 264/0 629/0 260/0 658/0 219/0 679/0 249/0 658/0 14 

360/0 631/0 217/0 671/0 645/0 637/0 240/0 641/0 287/0 645/0 238/0 650/0 227/0 668/0 267/0 650/0 15 

248/0 637/0 223/0 688/0 268/0 679/0 264/0 625/0 645/0 698/0 260/0 687/0 278/0 691/0 254/0 687/0 16 

212/0 679/0 219/0 629/0 240/0 668/0 251/0 698/0 268/0 631/0 238/0 629/0 264/0 638/0 260/0 641/0 17 

354/0 668/0 227/0 647/0 264/0 691/0 254/0 630/0 240/0 629/0 231/0 668/0 287/0 633/0 238/0 625/0 18 

259/0 691/0 278/0 659/0 251/0 638/0 231/0 628/0 264/0 638/0 249/0 691/0 645/0 642/0 268/0 698/0 19 

348/0 638/0 264/0 631/0 231/0 633/0 249/0 637/0 251/0 633/0 223/0 638/0 268/0 655/0 264/0 630/0 20 

249/0 633/0 287/0 645/0 249/0 642/0 260/0 679/0 254/0 642/0 219/0 633/0 299/0 645/0 287/0 628/0 21 

260/0 642/0 645/0 639/0 267/0 658/0 238/0 668/0 264/0 655/0 227/0 642/0 278/0 698/0 278/0 637/0 22 

 1400 هاي پژوهش،: یافتهمنبع

 

 پژوهش، منتخب هايشاخص تکتک براي منفی و مثبت یدئال(ا) فواصل به مربوط محاسبات انجام از پس

 ي پیراشهري اسالمشهرهاسکونتگاهي پایداري اقتصادي هاشاخص براي شباهت شاخص و کلی منفی و مثبت یدئالا

 .است آمده زیر جدول در آن کلی نتایج که شد محاسبه

 درروند پایداري شکاف میزان بودن باال آمده،دستبه (*CI)شباهت  شاخص و فازي تاپسیس محاسبات نتایج

( مربوط 79/0میان بهترین شاخص شباهت ) دهد. در اینشهر اسالمشهر با نواحی پیراشهري خود نشان می را اقتصادي

ترین شاخص شباهت مربوط به شهر اسالمشهر است که این منطقه را باالتر از سایر مناطق قرار داده است. همچنین پایین

ترین منطقه پیراشهري اسالمشهر به لحاظ ( است که در محروم4160/0غیرفعال ) به فعال جمعیت به شاخص نسبت

است  45/0باشد. در حالت کلی میزان پایداري اقتصادي بر اساس این تحلیل برابر با ي اقتصادي میهاي پایدارشاخص

پایداري  ازنظرکه منطقه پیراشهري اسالمشهر  دهدیمی نشان خوببه( نیز کمتر است. این امر 5/0که از حد متوسط )

 اقتصادي در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
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 ی پیراشهری اسالمشهرهاسکونتگاهبندی پایداری اقتصادی رتبه .7 جدول

 وضعیت / سکونتگاه +S مجموع ایده آل مثبت -Sمجموع ایده آل منفی  *CIشاخص شباهت  رتبه

 آبادعلی 99/7 97/5 4848/0 3

 آبادهاشم 08/9 95/5 4797/0 4

 آبادشمس 99/7 99/5 4844/0 2

 گلدسته 44/9 78/5 4599/0 8

 ترشنبه 18/9 80/5 4687/0 7

 احمدآباد 22/5 98/9 7940/0 1

 رضی آباد 14/9 95/5 4738/0 5

 آبادبهمن 77/9 35/5 4266/0 16

 رآبادینص 89/9 12/5 4170/0 21

 ناصریه 53/9 37/5 4462/0 15

 شاطره 12/9 95/5 4735/0 6

 آبادعباس 62/9 48/5 4273/0 14

 دانگهچهار  45/9 73/5 4561/0 9

 آبادرستم 60/9 54/5 4476/0 12

 آبادملک 47/9 60/5 4503/0 11

 آبادبهرام 88/9 16/5 4189/0 18

 مهران آباد 88/9 10/5 4160/0 22

 آبادیموس 91/9 16/5 4187/0 19

 آبادنیحس 92/9 14/5 4175/0 20

 قلعه پستک 54/9 43/5 4409/0 13

 طپانچه آبادیعل 47/9 63/5 4557/0 10

 جاللیه 79/9 24/5 4250/0 17

 1400هاي پژوهش، : یافتهمنبع

هاي برخورداري، تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره عامل هاي تحلیل رگرسیوندر جداول زیر، به ترتیب آماره

 هاي برخورداري، آورده شده است.هاي ضریب مدل رگرسیون عاملهاي برخورداري و آمارهچندگانه عامل

 

 های برخورداریهای تحلیل رگرسیون چندمتغیره عامل. آماره8 جدول

 ضریب همبستگی چندگانه ضریب تبیین شدهضریب تبیین تصحیح اشتباه معیار

003/0 1 1 1 

 .1400هاي پژوهش، : یافتهمنبع

 

 های برخورداری. تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه عامل9جدول 

 سطح معناداري Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات

 000/0 777/2 175/0 3 170/0 رگرسیون

 000/0 15 000/0 باقیمانده
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  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 - 19 679/0 کل

 1400هاي پژوهش، : یافتهمنبع

معنادار  موردنظرشود مدل رگرسیون ( جدول فوق مالحظه می05/0( کمتر از )000/0با توجه به سطح معناداري ) 

 باشد.می

 

 های برخورداریهای ضرایب مدل رگرسیون عامل. آماره10جدول 

 سطح معناداري T ضرایب استانداردشده ضرایب غیراستاندارد نام متغیر

B خطا B B 

 000/0 449/80 390/0 001/0 066/0 رفاهی تجاري

 000/0 561/55 379/0 001/0 052/0 جمعیتی

 000/0 998/48 315/0 001/0 049/0 صنعتی

 1400هاي پژوهش، : یافتهمنبع

 

متغیر عامل  استانداردشدهرگرسیون  خطبیششود مالحظه می متغیره، چند رگرسیون از آمدهدستبه نتایج مبناي بر

باشد و با ( می315/0( و براي متغیر عامل صنعتی )379/0(، براي متغیر عامل جمعیتی )039/0رفاهی تجاري برابر با )

 رفاهی توان گفت متغیرهاي عاملباشد می( می05/0( این ضرایب کمتر از )000/0) يداریمعنتوجه به اینکه سطح 

ي اقتصادي درروستاهاي پیراشهري هاشاخصپایداري  درجه در را سهم بیشترین صنعتی عامل  جمعیتی و عامل  تجاري،

ي توسعه اقتصادي هابرنامه اولویت در صنعتی و جمعیتی تجاري، رفاهی هايعاملباید  روازاین. شهر اسالمشهر دارند

 قرار گیرند.

 

 گیرینتیجه
 اقتصادي در توسعه نامتوازن الگوي داد رخ بیانگر کشور در جغرافیاییمختلف  سطوح در اقتصاد اصلی ابعاد بررسی

 اقتصاد اصلی يهابخشدر  کشور سرمایه موجودي متوسط ،شدهانجامي هاپژوهش اساس بر که ياگونهبه است، کشور

 اختصاص خود به را %77 خدمات و %7صنعت  ،%3 کشاورزي که است آن بیانگر ،1390 تا 1350 از متوالی يهادوره در

 البته. است شده کشور اقتصاد در نامولد بخش رشد به خدمات، منجر به هاهیسرما از اعظمی بخش اختصاص است، داده

 بازه در را سرمایه انباشت اهداف اینکه براي دولت نفتی، درآمدهاي مبتنی بر اقتصادي يهانظام در است، ذکر به الزم

. کندیم انتخاب پیشران بخشعنوان به را خدمات بخش غالباٌ و را اقتصادي خاص کند، بخش یرپذامکان کوتاهی زمانی

ارتباطات  بیشترین که روستاهایی و شهرها ،شهرهاکالن اقتصادي يهاتیفعال مکانی الگوي تغییرامربر  است اینپرواضح 

 .بود خواهد یرگذارشهردارند تأث با را

است. به همین منظور  گرفتهانجامتبیین و تحلیل پایداري اقتصادي منطقه پیراشهري اسالمشهر  باهدفتحقیق حاضر 

نقطه روستایی  22 وشهرها  ساکنین موردمطالعه محدوده شاخص پایداري اقتصادي از منابع مطالعاتی استخراج شد. 25

 پایداري که میزان عاملی تحلیل درروشکه  دهدیمنتایج تحقیق نشان  .است اسالمشهر پیراشهري در محدوده

تر است و این امر یینپا 5/0است که از حد متوسط  41/0یک باید باشد، برابر با  و صفر بین عددي که منطقه اقتصادي

ندارد در همین  قرار مناسبی وضعیت در اقتصادي پایداري ازنظرکه منطقه پیراشهري اسالمشهر  دهدیمی نشان خوببه
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( 1392کوهی و همکاران )ه(، شا1398(، کیایی و درویشی )1400راستا نتایج این تحقیق با تحقیق یگانه و همکاران )

 در خصوص پایداري نامناسب اقتصادي همخوانی دارد.

با برخورداري از  احمدآباد( نشان داد که سکونتگاه Ftopsisیدئال فازي )ال از مدل شباهت به گزینه نتایج حاص

هاي توسعه اقتصادي قرار دارد. بیشتر از سایر مناطق در رتبه اول برخورداري از پایداري شاخص 79/0شاخص شباهت 

هاي اقتصادي در این منطقه در حد باالتري قرار دارد و این منطقه یک منطقه این بدان علت است که اکثر زیرشاخص

داراي کمترین پراکنش  آبادنیحسي نصیرآباد، مهران آباد و هاسکونتگاهفرایند باشد. در این تجاري و بازرگانی می

هاي توسعه اقتصادي بود که در شاخص شباهت در انتهاي وضعیت هاي مربوط به شاخصازلحاظ برخورداري از داده

ورداري از منابع توسعه برخورداري از منابع توسعه اقتصادي خود را نشان داد که نشان از شکاف گسترده در فرایند برخ

( در خصوص 2019( و هالوسک )2019باشد. در همین خصوص نتایج این تحقیق با تحقیق ژوو )در بعد اقتصادي آن می

 شکاف گسترده اقتصادي همخوانی دارد.

 عامل -3 جمعیتی، عامل -2 تجاري، رفاهی عامل -1: ترتیب به متغیره، چند رگرسیون از آمدهدستبه نتایج مبناي بر

دارند که با نتایج تحقیق، مک کرا  منطقه پیراشهري اسالمشهر برخورداري درجه بینیپیش در را سهم بیشترین. صنعتی

 روازاین همسویی دارد.( 1396( و قادرمرزي و احمدي )1399اکبري و همکاران )(، علی2011(، مدوگال )2017)

با توجه به نتایج پژوهش و . شودمی پیشنهاد منطقه، توسعه این اولویت در صنعتی و جمعیتی تجاري، رفاهی هايعامل

 گردد:مبحث عدالت و همچنین دسترسی شهروندان به امکانات، تسهیالت و خدمات، پیشنهادهاي زیر ارائه می
 ناطق کم برخوردار باشد؛اي که اولویت توسعه اقتصادي مگونهاستفاده از مبحث عدالت معکوس به -

 ن و اسالمشهر هماهنگ و همسو باشد؛ریزي فضایی شهر تهراي با برنامههاي اقتصادسیاست -

 وري مناسب هر منطقه؛بالطبع بهره ها وگذاري روي آنریزي و سرمایههاي هر منطقه و برنامهها و توانشناخت پتانسیل -

 ر مناطق و افزایش نرخ اشتغال؛ریزي براي کاهش نرخ بیکاري دبرنامه -

ایجاد تعادل نسبی در توزیع رسانی امکانات و خدمات شهري براي رسیدن به عدالت فضایی و توجه به شعاع خدمات -

 ها؛آن

 گذاري اقتصادي؛بندي سرمایهولویتمنظور ابه ي مختلفهاسکونتگاههاي و ها و بلوکشناسایی بافت -

 توزیع امکانات و خدمات؛ و رعایت الگوي سلسله مراتبی شهري در باز -

 دهی به رفع نیازهاي شهروندان.ي باالدستی و اولویتهاطرحلزوم بازنگري در  -

 

 منابع
  .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. در روستاهاي پیراشهر تهران يازبالهاقتصاد . 1396افراخته، حسن، حجی پور، محمد .

 .72-47. صص 4. دوره 22شماره 

  ساختار تحواّلت روند تحلیل( 1395آمار) ،تیمور   ،اکبر  ،معتمدي مهر ،نصراهلل ،موالیی هشجین ،چیا صالحی، بابامیري 

برنامه ریزي روستایی سال و  پژوهش ،(کردستان استان -سقز شهر: موردي مطالعه) پیراشهري روستاهاي فرهنگی -اجتماعی

 .61-176، صص 16شماره 1395پنجم زمستان 

 اجتماعی -پذیري و روند تحوالت اقتصاديتحلیل جمعیت (1398) نژاد، ایوببابایی، محبوب؛ بصیري، مرتضی و بدراق

 .139-150صص  ، شال اول، شمار، اول،يراشهریپمجله توسعه فضاهاي  ،ري ارومیهپیراشه روستاهاي

http://ensani.ir/fa/article/author/173902
http://ensani.ir/fa/article/author/56554
http://ensani.ir/fa/article/author/56554
http://ensani.ir/fa/article/author/55733
http://ensani.ir/fa/article/author/55733
http://ensani.ir/fa/article/author/38557
http://ensani.ir/fa/article/author/38557
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41076/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-16
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41076/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-16
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41076/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-16
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  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

  ،( مهاجرت و تغییر کاربري اراضی در شهر اسالمشهر، مطالعات 1390، فرانک، پرنون، زیبا )ینیالدفیسپوراحمد، احمد

 .131-152، صص 5جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره،

  نمونه مطالعاتی ) هاي زیستی پیرامون شهرهاي بزرگ در نظام اسکان کشورو جایگاه مجموعه نقش( 1381)حبیبی، محسن

 .25-35، صص 25، شماره،8سال  شهر؛ هفت فصلنامه؛ (اسالمشهر

 واکاوي پویایی فضایی جمعیت در نواحی پیراشهري: ( 1392) .شاهکوهی، علیرضا؛ خراسانی، محمدامین و طورانی، علی خواجه

 .219-238، صص 3، دوره 3 شمارهاي، ریزي منطقهبرنامه .راکیبررسی اد یک

 ،و يزیربرنامه رهیافت از استفاده در کوششی پیراشهري؛ يهاطیمح در فضایی نابرابري تحلیل. 1395زهره.  دانشپور 

 .14-5 صص .4. دوره 28زیبا. شماره  هنرهاي نشریه .درتهران راهبردي مدیریت

 و توسعة  ر ایجادتبیین مفهوم پیراشهري و عوامل مؤثر د. (1399) داود پور، زهره ،محمدرضاسید  ،خطیبی ،مهران ،رفیعی

 (.92)17نشریه علمی باغ نظر،  .آن

 در روستاهاي پیراشهري )مطالعه موردي: روستاهاي  ییشهر گراارزیابی وضعیت (. 1400) درضایحم، غریب، نسیمی، نیافاضل

 .192-173(.1)8فصلنامه جغرافیاي شهري، دو  .پیرامون شهر داراب(

  .تحلیل سطوح توسعه اقتصاد فضا و اثرات فضایی آن در سطح ناحیه پیراشهري . 1396قادرمرزي، حامد و احمدي، عاطفه
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