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سنجش و ارزیابی میزان زیست پذیری سکونتگاههای شهری مناطق مرزی
(موردمطالعه :تربتجام)
مهدی زنگنهـ 1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
عاطفه خاوری ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
طیبه بنی اسد ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
تاریخ دریافت1397/01/15 :

تاریخ پذیرش1397/04/14 :

چکیده
زیست پذیری یکی از راهبردهای توسعه پایدار است و شهری زیسـت پـذیر نـام دارد کـه سـه مؤلفـه اقتصـادی،
اجتماعی و زیستمحیطی در آن ،به سمت توسعه پایدار گام بردارنـد .در راسـتای چنـین هـدفی پـژوهش حاضـر
باهدف سنجش میزان زیست پذیری سکونتگاههای شهری مناطق مرزی در شهر تربتجـام انجامگرفتـه اسـت.
روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقـق سـاخته استفادهشـده اسـت .جامعـه
آماری شامل ساکنان شهر تربتجام بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کـوکران  383بـرآورد شـده اسـت .در
تجزیهوتحلیل دادهها از روش تیهتلینگ و آزمون فریدمن و تی تک نمونهای گردیده است .در این پژوهش سهم
مؤلفه اقتصادی – اجتماعی و زیستمحیطی با سیزده شاخص موردبررسی قرارگرفتهاند که به ترتیب عبارتاند از:
امکانات و زیرساختها ،امنیت فردی و اجتماعی ،اوقات فراغت و فضای باز ،امکانات بهداشتی درمـانی ،هویـت و
حس مکان ،مشارکت ،امکانات آموزشی ،آلودگی ،حملونقل ،مسکن ،چشمانداز ،اقتصاد و اشتغال و نوع سفر .نتایج
حاصل از آزمون تیهتلینگ و تی تک نمونهای و فریدمن نشان از تأثیرگذاری پنج شاخص اولیه در افزایش میزان
زیست پذیری دارند .و همینطور هشت شاخص باقیمانده دیگر نیز از میانگین اصلی پایینتر هستند کـه ایـن نیـز
نشاندهنده وضعیت نامطلوب این شاخصها در سطح شهر موردمطالعه است .پس درنهایت میتوان اذعـان نمـود
که میزان زیست پذیری در تربتجام بهعنوان شهری مرزی پایینتر از سطح میانگین قرار دارد.
واژگان کلیدی :ارزیابی ،زیست پذیری ،سکونتگاه شهری ،شهرهای مرزی ،تربتجام.

 - 1نویسنده مسئول

Email: M.zanganeh@hsu.ac.ir
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مقدمه
شهرها در طول زمان رشد و بس یافته اند تا اینکه در نیمه قرن نوزدهم شهرنشینی تنشی عجیب را تجربه کرد که قبل از
آن وجود نداشت ،گسترش روند شهرنشینی ،شـهرها را بـا مسـائل و مشـکالت بسـیاری روبـرو سـاخت کـه بسـیاری از
متخصصان در خصوص رهایی از این مشکالت ،تئوریهای مختلفی همچون باغشهر ،واحد همسایگی و ...ارائه کردند که
در آن زمان و با توجه به شرای موجود موفقیتهایی را به دنبال داشت ،این مسائل و مشکالت بهمرورزمان شدت یافت و
جنبههای کمی و کیفی زندگی انسان را پیش از پیش تحتالشعاع قرار داد ،ازاینرو منجر بـه خلـق تئوریهـای جدیـد و
معاصر شد ،تئوری زیست پذیری که مفهوم تحت بح و بررسی این پژوهش است ،اساساً از اواخر قرن بیستم موردتوجه
قرارگرفتـه اسـت ( .)Jacobs & Appleyard,1987:112زیسـت پـذیری یکـی از مباحـ و تئوریهـای اخیـر در
برنامهریزی شهری است که مانند دیگر تئوریهای نوین مثل شهر توانا ،شهر خالق ،شهر پایـدار و شـهر تـاب آور مـا را
بهسوی داشتن شهری مطلوبتر برای زندگی و توسعه شهری پایدار رهنمـون میسـازد (بنـدر آبـاد .)3:1390،بـهطورکلی
زیست پذیری ،به یک سیستم شهری که در آن بهسالمت اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده
است ،اطالق میشود .این کیفیت درباره فضاهای شهری مطلوب که غنای فرهنگی را انعکاس میدهند ،میباشد ،اصـول
کلیدی که به این مفهوم استحکام می بخشد شامل برابری ،عـدالت ،امنیـت ،مشـارکت ،تفـرج و قـدرت بخشـیدن اسـت
( .)Cities PLUS,2003بر همین اساس ،گادشاک1زیست پذیری را یکـی از ایـدههای آرمـانی و بـزرگ برنامـهریزی
شهری معاصر میداند که دولتها ،شهرداریها ،دولتهای محلی و گروههـای بسـیاری در مکانهـای مختلـف ازجملـه:
نورث پالمرستون2در نیوزیلند ،سیدنی در استرالیا ،ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی ،لندن در انگلـیس ،پورتلنـد در آرگـون،
توسان3در آریزونا ،آتالنتا و جرجیا و بسیاری شهرهای مهم دیگر در سراسر جهان آن را در دسـتور کـار خـود قـرار دادنـد
( .)NARC,2002:5بدین ترتیب و با توجه به چیره گشتن شهرنشینی بر شهرسازی لزوم ایجاد ترفندی جهت مطلـوب
نمودن شرای زیستی در همهجا به چشم میخورد.
شهرهای ایران و باألخص شهرهای مرزی و حاشیهنشین به دالیلی ازجملـه آسـیبپذیر بـودن نیازمنـد طرحـی مـدون و
چهارچوبی مشخص و سیاستی مکتوب و عملی جهت جانمایی نمودن کاربریها و خدمات در خصوص دستیابی به شرای
مساعد زیست پذیری هستند .شهر تربتجام نیز به علت قرارگیری در نوار مرزی شرق کشور و همسایگی با افغانسـتان از
این حی مستثنی نیست که در ادامه به بح دراینباره خواهیم پرداخت و با بیان برخی ویژگیهـای شـهرهای مـرزی و
عوامل جاذبه و دافعه زیست پذیری و ارزیابی و سنجش آن در این مناطق کند و کاوشهای جهت مرتفع نمـودن مسـائل
زیستی بیان خواهد شد.
با توجه به افزایش طبیعی جمعیت و هجوم جمعیت به سمت شهرنشینی و گسترش روند شهرنشینی ،شهرها بـهمرور و از
جهات و ابعاد مختلف تحت تأثیر پدیده شهری شدن قرارگرفتهاند ،بهگونهای که گاهی مردم ،کـه تمـامی برنامـهریزیها
برای آنهاست احساس خطر کرده و به دنبال سپری برای مواجهشدن با این مشکالت میگردند ،مشکالتی ،ماننـد انـواع
آلودگیها ،مسکن نامناسب ،بیکاری ،منظر نامناسب شهری ،زاغهنشینی ،اعتیاد و ...از این حی کارشناسان و برنامـهریزان
شهری و سایر متخصصان حوزه شهر ،به دنبال یافتن راهی برای غلبه و یا محدودسازی و کنترل این مسائل برآمدهاند ،تا
بتوان شهر را بهعنوان مکان و مأمنی امن برای رشد و تعالی انسانها تبدیل کرد .در این خصوص شاخصها و معیارهایی
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برای افزایش و ارتقای زیست پذیری مطرح کردهاند .پژوهش حاضر نیز در همین جهت و در راستای مسائل و مشـکالت
موجود در شهرهای مرزی باهدف مشخص نمودن عوامل محدودکننده و ارتقادهنده زیست پذیری در قاب و لبـه بیرونـی
کشور سعی در مطرح نمودن عوامل مثبت جاذب جمعیت و زیستپذیرتر نمودن شهرهای مـرزی بـا تأکیـد بـر تربتجـام
بهعنوان شهری حاشیهای و محروم دارد .وجود انواع نابرابریها اعم از اقتصادی ،کالبدی ،فرهنگـی ،اجتمـاعی و سیاسـی
و ...و ملموس شدن آثار منفی این نابرابریها در جنبههای مختلف زندگی شهروندان در شهر موردبررسی و راکـد مانـدن
کیفیت زندگی شهری و عدم ارتقاء و توسعه برخی از استانداردهای مطرحشده در خصوص کیفیـت و سـالمت شـهری بـا
توجه به پژوهشهای انجامشده در تربتجام ضرورت انجام پژوهش حاضـر را پـیش از پـیش نمایـان میسـازد .از دیگـر
دالیل انجام این پژوهش میتوان به همسایگی این شهر با کشور افغانستان که کشوری توسـعهنیافته و پیشـرو درزمینـه
تولید مواد مخدر است اشاره نمود ،چراکه این همسایگی قطعاً منجر به افزایش روند پدیده قاچاق در تربتجام و همینطور
افزایش ناامنی و تنشهای روانی و اجتماعی میگردد ،ازآنجاییکه امنیت یکی از مهمتـرین مؤلفـههای سـنجش زیسـت
پذیری است و امنیت در شهر بهطور حتم امنیت روان شهروند را به دنبال خواهد داشت میتوان ادعا نمود وجود یـا عـدم
وجود امنیت روانی و بررسی این عامل در محدوده موردمطالعه نقشی بس مهـم در نگـارش ایـن تحقیـق داشـته اسـت.
پراکندگی جمعیت در این مناطق و پوشش ناکافی امکانات و خدمات و برخی سیاستهای دولت و عـدم وجـود تشـابه بـا
سایر مناطق داخلی کشور این فکر را در ذهن برنامهریزان تداعی میکند که آیا صرف مرزی بودن مناطق سبب تمایز این
نوار مرزی با بدنه داخلی کشور گشته است یا عواملی دیگر هم دخیل هستند؟
بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان زیست پذیری شهر تربتجام و تعیین عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری در
این شهر نگاشته شده است .در راستای هدف پژوهش میتوان فرضیههای زیر را مطرح نمود:
 به نظر میرسد امنیت اجتماعی از عوامل مثبت تأثیرگذار بر زیست پذیری شهروندان شهر تربتجام بهعنوان یک
شهر مرزی بوده است.
 به نظر میرسد شهر تربتجام ازنظر شاخصهای زیستمحیطی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
 کدام شاخصها در زیست پذیری شهر تربتجام تأثیر بیشتری دارند؟
بح درباره ویژگیهای شهر زیست پذیر به سال  ،1958زمانی که مجلـه معمـاری منظـر مجموعـه مقـاالت کوتـاهی از
طراحان حرفهای و دانشگاهیان درباره ایجاد شهر زیست پذیر منتشر کرد ،بازمیگردد .جالب اینکه هیچکدام از نویسـندگان
این مقاالت ،اصطالح زیست پذیر یا زیست پذیری را در نوشتههای خود نیاورده بودند .این مقـاالت بـهجای پـرداختن بـه
مشکالت جاری شهری ،به زشتیهای مدرنیسم ،علل رهایی شهر به نفع حومه و راهکارهایی برای جذابتر کردن مراکـز
شهری توجه کرده بودند .اما واژه زیست پذیری را اداره ملی هنر امریکا در سال  1970برای اولین بار و بهمنظور دسـتیابی
به ایدههای برنامهریزی شهری مدنظر قرار داد و بعدها ،مراکز و سازمانهای تحقیقاتی دیگر ایـن واژه را بـه کـار گرفتنـد
) .)Larice,2005:58در اروپا مطالعات مرتب با ارائه تعریف در خصوص شهر زیست پـذیر حـداقل بـه سـال 1993
بازمیگردد .الریس در سال  2005در پژوهشی با عنوان محالت خوب :زیست پذیری و ریختشناسی محالت پرتراکم در
آمریکای شمالی را باهدف ایجاد یک تئـوری عملیـاتی از زیسـت پـذیری در مقیـاس محلـه و تعیـین معیارهـایی بـرای
اندازهگیری آن با روش کمی و کیفی موردبررسی قرار داد و به این نتیجه دستیافت که محالت متراکم ازنظر جمعیـت و
مسکن در دستیابی به شرای زیست پذیری موفقترند و تفاوت معناداری میان محالت ازنظر دسـتیابی بـه ابعـاد زیسـت
پذیری وجود دارد .همینطور دانستان ( )2007در مقالهای تحت عنوان :ایجاد یک شاخص زیست پذیری :ارزیابی زیسـت
پذیری محله ،باهدف ایجاد شاخصی برای اندازهگیری زیست پذیری محله با روشی کیفی در انگلستان دریافت که زیست
پذیری یک محله ارتباط محکم و مستقیمی با شاخص امنیت و کیفیت فضاهای سبز و پارکها دارد .نیـوتن نیـز در سـال
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 2012در مقالهای تحت عنوان زیست پذیری و پایداری؟ چالشهای تکنیکی-اجتماعی شـهرهای قـرن بیسـتم ،باهـدف
سنجش میزان پایداری شهرهای زیست پذیر استرالیا به این نتیجه رسید که بسیاری از زیرسـاختهای اصـلی شـهر کـه
باع زیست پذیری شهرهای استرالیا شده است ،از منابع ناپایدار تأمین میشود و به عبارتی پایدار نیست .همچنین بدلنـد
و همکارانش در سال  2014با انجام پروژهای تحت عنوان ،زیست پـذیری شـهری :درسهـایی از اسـترالیا بـرای کشـف
شاخصهای اندازهگیری سالمت اجتماعی که در آن باهدف جمعآوری تعاریف زیست پذیری شهری ویژگیهـای اجتمـاعی
سالمت و ترکیب شاخصهای مختلف زیست پذیر و همینطور ارزیابی کیفیت زیست پذیری آنها با لنـز سـالمت و رفـاه
انسانی به روش کیفی مطالعه پرداخته بود  11حوزه کلی در ارتباط با سالمت اجتماعی و رفاه مشخص کرد و ارتباطشـان
با سالمت و رفاه را تأیید نمود ،که عبارتاند از :جرم و امنیت ،آموزش ،شغل و درآمد ،سالمت و خدمات اجتماعی ،مسکن،
تفریح و فرهنگ ،غذای محلی و دیگر کاالها ،محـی طبیعـی ،فضـای بـاز عمـومی ،حملونقـل و انسـجام اجتمـاعی و
دموکراسی محلی.
در خصوص سوابق داخلی میتوان به مطالعات روشن ( )1391اشـاره نمـود کـه در مقالـهای بـه ارائـه الگـوی ارزیـابی و
برنامهریزی کاربری اراضی با تأکید بر زیست پذیری و عدالت فضایی در قزوین پرداختـه اسـت وی تأکیـد میکنـد کـه
کاربری اراضی ،اختالط کاربری و تنوع کاربریها با حملونقل ،وجود فضاهای شهری فعـال ،عـدم وجـود اراضـی بـایر و
متروکه ،شاخصه ای مؤثر بر زیست پذیری و توزیع مقادیر دسترسی و توزیع اقشار درآمدی ،معیار سـنجش عـدالت اسـت.
بندر آباد و احمدینژاد ( )1393در تحقیقی به ارزیابی شاخصهای کیفیت زندگی با تأکید بر اصـول شـهر زیسـت پـذیر در
منطقه  22تهران پرداختهاند .در این پژوهش با توجه به چارچوب نظری حاصل از اشتراک قلمروهـای کیفیـت زنـدگی و
شهر زیست پذیر ،این شهرک در دو بعد عینی و ذهنـی در قلمروهـای اجتمـاعی ،اقتصـادی ،کالبـدی و زیباییشـناختی،
دسترسی و حملونقل و خدمات شهری موردبررسی قرارگرفته است ،نتایج مدل تاپسیس میـزان رضـایت کلـی در همـه
قلمروها را عدد  51%نشان میدهد که با توجه به طیف لیکرت این شهرک در وضعیت متوس قرار دارد .درنهایت در این
تحقیق رابطه معناداری بین دو بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی مشاهده نمیشود که این عدم توافق ،نشانگر عدم تعریف
مناسب سرانهها و شعاعهای دسترسی استاندارد است و اهمیت برنامهریزی مشارکتی بر پایـه نظـر مـردم را بیشازپـیش
نشان میدهد.
خراسانی ( )1392نیز در پژوهشی با عنوان تبیین زیست پذیری روستاهای پیرامـون شـهری بـا رویکـرد کیفیـت زنـدگی
شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر زیست پذیری روستایی در بررسـی روسـتاهای ورامـین اذعـان نمـود ابعـاد اقتصـادی و
اجتماعی زیست پذیری در حد متوس و بعد زیستمحیطی در وضعیت نامطلوب قـرار دارد .درمجمـوع ،وضـعیت زیسـت
پذیری روستاها غیرقابلقبول اسـت .آگـاهی مـدیران نسـبت بـه زیسـت پـذیری و شاخصـهای آن و حرکـت در جهـت
برنامهریزی و مدیریت محلی در حل مشکالت ،مهمترین عوامل تفاوت بین روستاها اسـت .فـالح منشـادی ( ،)1393در
پژوهشی با عنوان بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد رویداد مـداری و حیـات واقعـهای ،بـهمنظور تقویـت سـرزندگی و
ارتقای کیفیت زیست پذیری باهدف تقویت سرزندگی و ارتقای کیفیت زیست پـذیری ،محـور دروازه قـرآن تـا شـاهچراغ
شیراز را موردمطالعه قرار داد و به این نتیجه دستیافت که اتخاذ راهبردهای مبتنی بـر اسـتفاده از منـابع درونـی شـهرها
(فضاهای شهری ،فرهنگ ،تاریخ ،آدابورسوم ،مهارتها و ...بـهعنوان راهبـردی پایـدار و مـؤثر میتوانـد باعـ زیسـت
پذیری و ارتقای کیفیت محی شود .عیسیلو همکاران ( )1393نیز باهدف شناسایی شاخصههای جوامع روستایی زیسـت
پذیر ،پژوهشی را با عنوان انگاره زیست پذیری رهیافتی نوین برای ارتقای کیفیت زندگی در جوامـع روسـتایی ،در بخـش
کهک قم دنبال نمودند و دریافتند که شاخصههای اقتصادی نظیر شغل ،سطح درآمد و میزان پسانـداز ،تـأثیر بسـزایی در
زیست پذیری نواحی روستایی دارد .علیزاده ( )1393نیز در محله بریان ،منطقه  1شهرداری تهران باهـدف دسـتیابی بـه
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مدل ارزیابی زیست پذیری با تأکید بر نقش مشارکت پژوهشی را بنام سنجش عوامل زیست پذیری با تأکید بـر رویکـرد
مشارکت آغاز نمود و درنهایت اذعان نمود که فاکتورهای زیست پذیری چون فضاهای عمومی ،انسجام اجتماعی ،تعلق به
جامعه ،مسکن باکیفیت و دسترسی پیاده ،تأثیر مستقیم بر مشارکت دارد و ازنظـر سـاکنان محـل ،مکانهـای عمـومی و
انسجام اجتماعی باالترین اولویت را دارند.
با توجه به سوابق موجود در خصوص مبح زیست پذیری میتوان ادعا نمود که بیشتر مباحـ حـول محـور معیارهـای
زیست پذیری و سنجش زیست پذیری در مکانهای مختلف است ،لکن در هیچیـک از ایـن مباحـ بـه میـزان زیسـت
پذیری مناطق ویژه مانند مناطق محروم ،مرزی ،جنگزده ،نامساعد و ...توجه نشده است .تحقیق حاضر باهـدف سـنجش
میزان زیست پذیری تربتجام به عنوان شهری مرزی و محروم بر آن است تا مبح نو بـدیلی را در ایـن زمینـه عرضـه
نماید.
مبانی نظری
در توضیح و تفسیر مفاهیم مرتب با موضوع تحقیق الزم به ذکر است که با توجه به نبود پژوهشی در خصـوص بررسـی
میزان زیست پذیری مناطق مرزی و نو بودن موضوع پژوهش گستره تشریح در خصوص مبانی و مفاهیم نظـری انـدکی
مشکل مینمود لذا با توجه به ضرورت توضیح برخی از مفاهیم ،در ذیل به تشریح چند مفهوم پرداختهشـده اسـت .زیسـت
پذیری :بستر حضور و گسترش ایده زیست پذیری را میتوان آمریکا دانست .واژه شهرهای زیست پذیر برای اولین بار در
سال  1970توس اداره ملی هنرها بهمنظور دستیابی به ایدههای برنامهریزی شهری مدنظر آنان قرار گرفت و بـه دنبـال
آن توس سایر مراکـز و سـازمانهای تحقیقـاتی نظیـر اداره حفاظـت محیطـی کـه مطالعـات گسـتردهای در خصـوص
زیست پذیرترین شهرهای آمریکا انجام داده است ،به کار گرفته شد .به دنبال آن نفوذ این واژه در ادبیات مـرتب بـا ایـن
حوزه را میتوان در سال  1975و نوشتههای ویلیام مارلین در خصوص مکانهای زیست پـذیر در مجـالت Saturday

 Reviewو  Christian science monitorجستجو کرد .در اروپا مطالعات مرتب با ارائه تعریف در خصـوص شـهر
زیست پذیر حداقل به سال  1975بازمیگردد ،زمانی که مجلـه  Landscape Architectureمجموعـهای از مقـاالت
کوتاه متخصصان و دانشگاهیان را در خصوص ایجاد شهرهای زیست پذیر منتشر کـرد ،هرچنـد کـه در هیچیـک از ایـن
مقاالت نویسندگان واژه زیست پذیری را مستقیماً به کار نگرفتند ،اما این مقاالت در خصوص مسائل شهری حال حاضـر
و راههایی برای تغییر شهر مرکزی به محی های جذاب ،طبیعت زیبا در داخل جنگلی از بتن و ...بودند و هریـک از آنهـا
بر اساس یک ایده شخصی به دنبال دستیابی به پاسخی برای این پرسـش بودنـد کـه "چـه چیـز شـهر خـوب را ایجـاد
میکند؟" ) .(Larice,2005:120بهطورکلی ،زیست پذیری یک سکونتگاه به میزان دسترسی ساکنان آن به مشارکت
در فرایند تصمیمگیری در جهت تأمین نیازهایشان بستگی دارد ( .)Timmer & Seymour,2005:10اگرچـه تفـاوت
زیست پذیری از یک اجتماع به اجتماع دیگر متفاوت است ،امـا میتـوان از اهـداف برنامـهریزی اجتمـاعی بـرای ایجـاد
معیارهای بومی زیست پذیری بهره گرفت ،زیست پذیری غالباً برای تعریف ابعاد مختلف اجتماع و تجربـههای مشـترکی
که آن را شکل میدهند به کار گرفته میشود ،زیست پذیری بر روی تجربه انسان از مکان تمرکز نموده و این تجـارب را
در ظـــرف زمـــانی و مکـــانی مشـــخص در نظـــر میگیـــرد (http://www.camsys.com/kb experts-

.)livability.Htms
هیلن :زیست پذیری به نگاه فرد به محی زیستش مرتب است و لذا دربرگیرنده ارزیابی ذهنی فرد از کیفیت محل زندگی
است.
عبدالصمد هادی :زیست پذیری به رفاه فیزیکی ،اجتماعی و روانی کمک میکند و باع توسعه فردی همه ساکنان شهر،
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روستا یا منطقه میشود و اصول کلیدی آن مشتمل بر عدالت ،کرامـت ،دسترسـی ،صـمیمیت ،مشـارکت و توانمندسـازی
است.
فیض و همکاران :زیست پذیری زیرمجموعهای از پایداری است که بهطور مستقیم زندگی مردم را در دسترسی به شغل و
فرصتهای اقتصادی ،مسکن بادوام (پایـدار در برابـر بالیـای طبیعـی) تهیـه آب آشـامیدنی ،بـرق ،فنـاوری اطالعـات و
ارتباطات ،مدارس باکیفیت ،خدمات بهداشتی قابلاعتماد و ...تحت تأثیر قرار میدهد.
سالزانو :شهر زیست پذیر شهری است که در آن ارتباط بین گذشته و آینده وجود دارد ،زیرا به گذشتگان و آیندگان احترام
میگذارد ،با اتالف منابع طبیعی ،مبارزه و برای حفظ آنها برای نسل بشر تالش میکنـد .ابعـاد فیزیکـی و اجتمـاعی آن
برای رفاه و پیشرفت اجتماع باهم همکاری میکنند و فضاهای عمومی در آن ،کانون زندگی اجتماعی جامعه است.
اصول و معیارهای زیست پذیری در مناطق مرزی

بهطور حتم عوامل زیادی در زیست پذیری و تشدید زیست پذیری نقش ایفا میکنند که هر قسم به نحوی در تصمیمات
و انگیزش افراد و جامعه جهت سکونت و اقامت تأثیرگذار است و که وجود آن عوامل موجـب رونـق زیسـتی و نبودشـان
موجب رکود زیستی در یک مجموعه میگردد ،عواملی ساکن و ثابت و پویا و جاری ،که این عوامل ،خود بنا به ماهیتشان
در یکی از سهشاخه زیر جای میگیرد:
الف :عوامل اجتماعی :مانند آموزش ،امنیت و...
ب :عوامل اقتصادی :مانند مسکن ،اشتغال ،سفر و...
ج :عوامل زیستمحیطی :مانند چشمانداز ،فضای سبز ،فضای فراغت و...
عواملی همچون مسکن ،چشمانداز ،زیرساخت و امکانات که جز عوامل تأثیرگذار ساکن و ثابـت در زیسـت پـذیری یـک
مجموعه است وجود این عوامل بهطور مدیدی موجبات تحرک و اثرگذاری بـر تصـمیمات افـراد و مهیـا نمـودن شـرای
زیستی می گردد ،و عوامل دیگری هم مانند آلودگی ،امنیت ،مشارکت و سـفر و ..کـه بهصـورت پویـا در بطـن مجموعـه
زیستی ،خودآگاه و ناخودآگاه موجبات جذب و دفع افراد را فراهم میآورد.
امنیت مرزی

مناطق مرزی به دلیل تماس با محی های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهـای خاصـی برخوردارنـد (احمـدی پـور و
همکاران ،)2:1387،ویژگیهای چون دوری از مرکز ،انزوای جغرافیایی ،ناپایداری سکونت ،تفاوتهای فرهنگی ،تهدیـدات
خارجی ،تبادالت مرزی و غیره اهمیت ویژهای را در برنامهریزیهای توسعه ،امنیت و آمایش کشور بـه ایـن منـاطق داده
است (زرقانی .)181:1386،چنین دغدغههایی موجب شده است که مناطق مرزی و تأثیرات مرزی در تحقیقات توسـعهای
اعم از اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیک موردتوجه قرار گیرند زیرا که این استنباط و تصـور ایجادشـده اسـت کـه منـاطق
جغرافیایی ویژه موجب سازگاری ،همسانی اقتصادی ،تثبیت امنیت و پایداری اجتماعی میگردند)(Niebuhr,2002:VI

تا آنجائی که می توان اهمیت مرز را بدان حد برشمرد که امنیت کشور را در امنیت مرز بدانیم و امنیت منـاطق مرکـزی را
در احواالت مناطق مرزی جویا باشیم .امنیت در مناطق مرزی از عوامـل مهـم و تأثیرگـذاری در سـایر عناصـر ارتبـاطی،
اقتصادی و اجتماعی میان مجموعه کشوری است و موجب تحتالشعاع قرار دادن رابطه سیستم کشوری میگردد چراکـه
بخشی از صادرات واردات اقتصادی و فرهنگی و فکری توس این بخش (مرز) صورت میگیرد بنابراین توجـه بـه مـرز و
امنیت مرزی بهصورت متعاقب و خودجوش امنیت در بطن کشور را فراهم خواهد ساخت.
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شکل شماره  .1مدل مفهومی زیست پذیری

روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیطه محتوا و روش ،توصیفی – تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی اسـت .شـیوه گـردآوری داده هـا بـا
استفاده از روش کتابخانهای و میدانی میباشد .عالوه بر این با توجه به ماهیت پژوهش ابزار جمعآوری دادهها پرسشـنامه
است .جامعه آماری پژوهش شهروندان ساکن تربتجام هستند .طبق سرشماری سال  ،1395جمعیـت ایـن شـهر معـادل
 94758نفر است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران1برابر  383انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل دادههـا بـا نـرمافـزار
 Spssانجام پذیرفته است .روایی پرسشنامه نیز از طریق روایی صوری (جامعـه خبرگـان) و پایـایی پرسشـنامه از طریـق
آلفای کرونباخ برابر با  0/832حاصل شد که حاکی از پایایی باالی پرسشنامه است.
محدوده مورد مطالعه
شهرستان تربتجام نیز به عنوان شهر مرزی در شرق کشور و درهمسایگی افغانستان قرارگرفته است ،این شهر با موقعیت
جغرافیایی  60درجه و  35دقیقه شمالی و  35دقیقه  14درجه شرقی در مسیر مشـهد تایبـاد دوغـارون هـرات قـرار دارد.
فاصله این شهر تا مشهد  160کیلومتر است و جمعیت آن طی سرشماری سال  1390حدود  94758نفر است که به دلیل
مرزی بودن از جهات مختلفی ازجمله ،امنیت ،زیست پذیری ،توسعه و ...دستخوش نابسامانی و دگرگونی قرارگرفته اسـت
که در این مقاله باهدف سنجش و ارزیابی میزان زیست پذیری با تأکید بر مرزی بودن ،محدوده مطالعـاتی پـژوهش را در
برمیگیرد.

1. Cochran's C test
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شکل شماره  .2موقعیت شهر تربتجام در کشور و استان (منبع :مافی و همکاران)1397،

بحث و یافتهها
بر اساس یافتههای حاصله از پرسشنامهها؛  42درصد افراد پاسخدهنده مرد و  58درصد زن هسـتند 69 .درصـد متأهـل و
 31درصد مجرد 12 .درصد افراد دارای سن بین  15تا  25سال 41 ،درصد سن بین  25تا  35سال 36،درصد دارای سـن
 35تا  45و  11درصد اشخاص نیز سن  45تا  55و باالتر را شامل میشوند ،همچنین  39درصد اشـخاص دارای مـدرک
دیپلم و زیر دیپلم و  51درصد افراد دارای مدرک فوقدیپلم و لیسانس و  10درصد افراد نیز دارای مدرک فوقلیسـانس و
باالتر هستند .بر اساس پرسشنامههای موجود نیز نوع مالکیت منازل مسکونی بهگونـهای اسـت کـه  63درصـد افـراد در
منازل استیجاری و  47درصد نیز در مالکیت خصوصی به سر میبرند که ایـن آمـار بهگونـهای در جهـتدهی بـه نتیجـه
تحقیق تأثیر مستقیم می گذارند ،طوری که شرای زندگی و نـوع نگـرش و میـزان تحصـیالت و نـوع مالکیـت منـازل را
می توان از عوامل مؤثر در میزان زیست پذیر بودن شهری برای زندگی دانست .همینطور با نگاه معکوس میتوان گفـت
میزان زیست پذیر بودن شهر نیز در به وجود آوردن شرای متعالی افراد نقش به سزایی دارد .جـدول شـماره زیـر میـزان
اعتبار دهی شاخص را از خیلی زیاد تا خیلی کم مشخص میدارد ،بهطوریکه خیلی زیـاد نمایـانگر عـدد  5و خیلـی کـم
نمایانگر عدد  1است.
جدول شماره .1اعتبار شاخصهای زیست پذیری در محدوده موردمطالعه بر اساس طیف لیکرت
شاخص

اقتصادی

اجتماعی

زیستمحیطی

متغیر
بهداشت
حملونقل
زیرساخت
مسکن
اشتغال
نوع سفر
آموزش
امنیت
هویت
مشارکت
فضا و فراغت
آلودگی
چشمانداز

میانگین
22/5533
13/9600
34/2300
12/6933
11/1900
4/2267
16/4900
27/6433
19/9533
17/7500
23/9100
15/6967
11/7133

طیف لیکرت
5
3
5
2
2
1
4
5
5
4
5
3
2
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آزمون نا پارامتریک فریدمن

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از این آزمون ،میزان زیست پذیر بودن شهرستان تربتجام را ،بر اساس سـیزده
شاخص امنیت ،هویت ،مشارکت ،امکانات آموزشی و بهداشتی و زیرساختی ،حملونقل ،مسکن ،اقتصاد و اشتغال ،فضـای
باز و اوقات فراغت ،آلودگی ،چشمانداز و نوع سفر ،مشخص کرد .ازدیاد شاخصهای ارزیابی به دلیل بـاال رفـتن حتمیـت و
بررسی همه جانبه این تحقیق است .با توجه به نتیجه ایـن آزمـون و خروجـی حاصـل از آن مشـهود اسـت کـه شـاخص
زیرساخت با رتبه یک ( )12/71مؤثرترین عامل در باال رفتن زیست پذیری تربتجـام محسـوب میگـردد و بعـدازآن بـه
ترتیب امنیت ( )11/45رتبه دوم ،فضا و فراغت ( )10/13رتبه سوم ،بهداشت ( )9/47رتبه چهـارم ،هویـت و حـس مکـان
( )8/76رتبه پنجم ،مشارکت ( )7/65رتبه ششم ،آموزش ( )7/01رتبـه هفـتم ،آلـودگی ( )6/44رتبـه هشـتم ،حملونقـل
( )5/15رتبه نهم ،مسکن ( )4/20رتبه دهم ،چشمانداز ( )3/58رتبه یازدهم ،اقتصاد و اشتغال ( )3/36رتبه دوازدهم و نـوع
سفر ( )1/10رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است
جدول شماره .2نتایج آزمون فریدمن در ارتباط با زیست پذیری
شاخص

اقتصادی

اجتماعی

زیستمحیطی

متغیر
امکانات بهداشتی درمانی

اولویت
9/47

طیف لیکرت
4

حملونقل

5/15

9

امکانات و زیرساختها

12/71

1

مسکن

4/20

10

اقتصاد و اشتغال

3/36

12

نوع سفر

1/10

13

امکانات آموزشی

7/01

7

امنیت فردی و اجتماعی

11/45

2

هویت و حس مکان

8/76

5

مشارکت

7/65

6

اوقات فراغت و فضای باز

10/13

3

آلودگی

6/44

8

چشمانداز

3/58

11

شکل 3نیز میزان فاصله هر شاخص از میانگین را نشان میدهد ،بهطور تقریبی میزان میانگین برابر  17/85است ،بنابراین
با توجه به نمودار ،میزان برآورد پنج شاخص زیرساخت ،امنیت ،فضا و فراغت ،بهداشت و هویت حس مکان بیشتر از
میانگین است که این به معنی تأثیر مطلوب و مثبت این شاخصها در باال رفتن میزان زیست پذیری شهرستان تربتجام
است .درنتیجه با توجه به نمودار و مباح گفتهشده مشاهده میشود که امنیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر زیست پذیری
محدوده موردمطالعه دارد و نرخ میانگین آن با اختصاص عدد  27/6433بهطور چشمگیری از میانگین اصلی باالتر است،
بنابراین فرضیه اول تأیید میگردد ،با توسل به این فرضیه و دادههای حاصله میتوان گفت با توجه به اینکه تربتجام
شهری مرزی است اما نمیتوان آن را شهری ناامن بهحساب آورد بلکه بالعکس ،چراکه این شاخص (امنیت) بهعنوان
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دومین شاخص تأثیرگذار در باال رفتن میزان زیست پذیری جای گرفته است.

شکل شماره  .3میزان فاصله هر شاخص از میانگین
جدول شماره .3نتایج آزمون فریدمن در ارتباط با شاخص زیستمحیطی
شاخص
زیستمحیطی

متغیر

اولویت

رتبه

اوقات فراغت و فضای باز

10/13

3

آلودگی

6/44

8

چشمانداز

3/58

11

جدول شماره .4نتایج آزمون تی هتلینگ در ارتباط با شاخص زیستمحیطی
شاخصهای زیست پذیری

زیستمحیطی

متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعداد نمونه

فضا و فراغت

23/9100

7/34496

383

آلودگی

15/6996

3/01579

383

چشمانداز

11/7133

3/16933

383

در بررسی شاخصهای زیستمحیطی ،با توجه به جداول فوق مشخص میگردد که این شاخص با توجه به اولویتهای
مکسوب در آزمون فریدمن و اختصاص رتبههای  8 ،3و  11از  13شاخص ،تا حد زیادی از وضعیت مطلوب فاصله گرفته
است ،همینطور با توجه به آزمون تیهتلینگ و در نظر گرفتن عدد  17/85بهعنوان میانگین معیار ،مشاهده میشود که
تنها مؤلفه فضا و فراغت میانگین بیشتری را از میانگین نرمال کسب نموده است و دو مؤلفه آلودگی و چشمانداز زیرخ
میانگین قرار دارند ،بنابراین و با توجه به شواهد موجود ،فرضیه دوم تأیید میگردد.
آزمون تی هتلینگ

همانطور که پیشتر اشاره شد آزمون تیهتلینگ از نوع آزمونهای چند متغیرهای است که میزان هم قوارگی را بین
صفتهای مختلف جامعه نمایان میسازد ،بدین ترتیب هم قوارگی و تخطی از معیار شاخصها و متغیرهای زیست پذیری
بهوسیله این آزمون در زیر موردبررسی قرار میگیرد .جدول شماره زیر آمارههای میانگین ،انحراف استاندارد و تعداد
پاسخگویان در هریک از شاخصها را نشان میدهد .مشاهده جدول شماره  5نشان از باال بودن مقدار میانگین پنج
شاخص و پایین بودن مقدار میانگین هشت شاخص از میانگین اصلی ( )17/85است ،که این به معنی عدم رضایت تعداد
کثیری از مردم از اکثر شاخصها و شرای نابسامان این شاخصها است.
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جدول شماره .5نتایج توصیفی آزمون تیهیتلینگ
میانگین
22/5533
13/9600

انحراف معیار
7/69184
3/27528

تعداد نمونه
383
383

متغیر

شاخصهای زیست پذیری

زیرساخت
مسکن

34/2300
12/6933

6/08939
3/25185

383
383

اقتصاد

11/1900

3/76224

383

نوع سفر
آموزش

4/2267
16/4900

1/88515
3/44230

383
383

امنیت
هویت

27/6433
19/9533

4/31488
4/01475

383
383

مشارکت
فضا و فراغت

17/7500
23/9100

4/53682
7/34496

383
383

آلودگی

15/6996

3/01579

383

چشمانداز

11/7133

3/16933

383

بهداشت
حملونقل
اقتصادی

اجتماعی

زیستمحیطی

جدول شمارهزیر نیز ،جدول شماره تیهتلینگ است که بر اساس این جدول شمارهچون مقدار )925/715( Fدر سطح
خطای کوچکتر از  0/01معنیدار است ،بنابراین بین شاخصهای موردمطالعه با میانگین  17/85تفاوتی وجود ندارد.
جدول شماره .6نتایج استنباطی آزمون تیهیتلینگ
تیهتلینگ
11532/868

مقدار آزمونF

درجه آزادی 1

925/715

12

درجه آزادی 2
288

سطح معناداری
0/00

با توجه به آزمون تیهیتلینگ ،مجاز است که بهصورت زیر نتیجهگیری گردد:
نرخ میانگین هشت مؤلفه ،مشارکت ،حملونقل ،مسکن ،آموزش ،اقتصاد ،آلودگی ،چشمانداز و نوع سفر بهصورت
ناهمسان از میانگین اصلی پایینتر قرار دارد و این به معنی عدم رضایت عموم و اکثریت از کیفیت این شاخصها است،
بنابراین نیاز به برنامهریزی احساس میگردد و ازآنجاییکه این هشت شاخص بیشترین تعداد شاخصها را شامل میگردد
پس میتوان نتیجه گرفت که اکثر مردم از وضعیت اکثر شاخصها ناراضی هستند ،همچنین در مبح زیستمحیطی
بهجز متغیر فضا و فراغت ،دو متغیر دیگر وضعیت معدلی ،رو به نزول دارند که این به معنی عدم رضایت شهروندان از
چشماندازها و میزان آلودگی در سطح شهر است ،بنابراین فرضیه دوم تأیید میگردد .همچنین با توجه به این موضوع که
در شاخص اجتماعی ،متغیر امنیت در این آزمون نیز میانگینی بیشتر از میانگین معیار کسب کرده است ،میتوان بر تأیید
فرضیه اول از طریق آزمون تیهتلینگ ،نیز حتمیت بخشید.
جدول شماره .7بررسی تمامی شاخصها بهصورت کلی
ابعاد

اجتماعی

وضعیت مؤلفه

یافتههای تحقیق

مؤلفه
امکانات آموزشی

پاسخ افراد در این زمینه پایینتر از حد
میانگین و نزدیک به آن قرار دارد.

مشارکت -همبستگی

افراد میزان مشارکت و همبستگی را بهصورت
بسیار نزدیک به میانگین برآورده کردهاند.

هویت و

افراد میزان هویت و حس مکان را بهصورت

این شاخص با اولویت 7/01؛ رتبه هفتم در جدول شماره
امتیازدهی را به خود اختصاص داده است و تقریباً در حد
وس و بهصورت مرزی جلوه کرده است.
این شاخص با اولویت  ،7/65رتبه ششم را به خود اختصاص
داده و در موقعیتی مرزی با مقدار میانگین قرار دارد.
(مشارکت = ( )17/75میانگین = )17/85
این شاخص با اولویت  ،8/76رتبه پنجم را در افزایش
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حس مکان

معنیداری باال ارزیابی میکنند.

امنیت فردی
و اجتماعی

افراد میزان امنیت فردی و اجتماعی .در
منطقه را بهصورت معنیدار و جالبتوجهی
باال ارزیابی کردهاند.
وضعیت مؤلفه

مؤلفه

ابعاد
آلودگی

زیستمحیطی

در رابطه با وضعیت آلودگی افراد میزان
کیفیت محل ازلحاظ عدم آلودگی را پایین
ارزیابی کردهاند.
افراد میزان کیفیت این شاخص را بهصورت
معنیداری پایین ارزیابی کردهاند.

برخالف تصور با توجه به کوچک بودن شهر ،میزان آلودگی
به نسبت پایین ارزیابیشده است و با اولویت  6/44رتبه
هشتم را به خود اختصاص داده است.
شهرستان تربتجام ازلحاظ مناظر طبیعی و چشمانداز با
اولویت  3/58رتبه یازدهم را داراست که این به معنی عدم
رضایت ساکنین از این شاخص است.
این شاخص با اولویت  10/13رتبه سوم را به خود اختصاص
داده است که این معنی رضایت ساکنین از نوع عملکرد
سازمانهای ذیرب و سازههای مصنوعی است.
یافتههای تحقیق

اشتغال و درآمد

افراد ،اشتغال و درآمد در محدوده را بهصورت
معنیداری پایین ارزیابی میکنند.

مسکن

رضایت افراد ،از مساکن محدوده بهصورت
معنیداری پایین ارزیابیشده است.

حملونقل عمومی

در انظار عمومی کیفیت خدمات عمومی و
حملونقل بهصورت معنیداری در سطح
پایین قرار دارد.
رضایت افراد از امکانات و خدمات زیرساختی
بهصورت بسیار مطلوب و باال معکوس گشته
است.
افراد میزان کیفیت بهداشت و سالمت را
بهصورت معنیداری باال ارزیابی میکنند.

این شاخص با اولویت  3/36رتبه دوازدهم را به خود
اختصاص داده است ،برخالف تصور با توجه به کوچک
بودن شهر همچنان مشکل اشتغال ،از اساسیترین
مشکالت مربوطه است.
این شاخص با اولویت  4/20رتبه دهم را در سطر جدول
شمارهبه خود اختصاص داده است و ازجمله مشکالتی است
که نیاز به برنامهریزی و تأمل دارد .چراکه مسکن نقش
بسزایی در زیست پذیری دارد.
این شاخص با اولویت  5/15رتبه نهم را در بین شاخصهای
سیزدهگانه به خود اختصاص داده است.

چشمانداز

اوقات
فضای باز
ابعاد

اقتصادی

زیست پذیری دارد و بهصورت مثبت جلوهگر شده و حد آن
از میانگین مربوطه باالتر است.
این شاخص با اولویت  11/45رتبه دوم را در افزایش زیست
پذیری دارد و برخالف تصور ،مرزی بودن محدوده
موردمطالعه ،باع کاهش امنیت در محدوده نگشته است.
یافتههای تحقیق

فراقت

و

مؤلفه

امکانات و خدمات
زیرساختی
بهداشت

نوع سفر

افراد میزان رضایت خود از این شاخص را
بسیار باال و مثبت ارزیابی نمودهاند.
وضعیت مؤلفه

رضایت افراد و نوع سفر آنها در محدوده
بسیار نامطلوب و بسیار پایین برآورد شده
است.

این شاخص با اولویت  ،12/71رتبه نخست را در سطر
جدول شماره به خود اختصاص داده است و نقش بسزایی در
ارتقاء بخشی در زیست پذیری شهرستان تربتجام دارد.
این شاخص با اولویت  9/47رتبه چهارم را در میزان زیست
پذیری به خود اختصاص داده و نقش مثبتی در ارتقاء بخش
زیست شهری بر عهده دارد.
این شاخص با اولویت  ،1/10آخرین رتبه (سیزدهم) را به
خود اختصاص داده است که نیاز به برنامهریزی در این
زمینه را بسیار به رخ میکشد.

بنابراین جدول شماره و سایر آمار و ارقام ارائهشده مرتب  ،شاهد بودیم که پنج شاخص ،امنیت ،هویـت ،بهداشـت ،فضـا و
فراغت و زیرساخت در وضعیت مطلوبی بسر میبرند و عدد بهدستآمده از این شاخصها ،از میانگین اصلی باالتر اسـت و
اکثریت شاخصها به ترتیب رتبه (مشارکت -امکانات آموزشی -آلـودگی -حملونقـل -مسـکن -چشـمانداز -اقتصـاد و
اشتغال و نوع سفر) از نرخ عددی میانگین فاصله گرفتهاند و در حالت تقریباً و کامالً نامطلوب بسر میبرند که این گواه بر
پایین بودن نرخ زیست پذیری شهرستان تربتجام است (تأیید فرضیه اول و دوم).
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شکل شماره  .4مدل تفسیری ابعاد زیست پذیری و نتایج حاصله

طبق نتایج برگرفته از محاسبات فوق مشخص میشود که:
 .1شاخص اجتماعی وضعیت بهتری از دو شاخص دیگر دارد.
 .2شاخص اجتماعی با کسب میانگین  20/64باالتر از نرخ میانگین اصـلی ( )17/85قـرار دارد کـه ایـن بهمنزلـه بهبـود
وضعیت اجتماعی در تربتجام و رضایت مردم از زیر شاخصهای اجتماعی است.
 .3در شاخص اجتماعی ،زیر شاخص امنیت با کسب میانگینی معادل  27/6433که از میانگین اصلی ( )17/85نیـز بـاالتر
میباشد نشان از احساس امنیت باالی مردم این شهر دارد (تأیید فرضیه اول).
 .4پنج زیر شاخص در وضعیت نرمال و باالتر از نرمال و هشت زیر شاخص پایینتر از حد نرمال و نرخ میانگین قـرار دارد
که نشان از وضعیت نابسامان آنها در سطح شهر دارد.
 .5شاخص زیستمحیطی با کسب میانگین  17/10پایینتر از میانگین اصلی قرار دارد که این بهمنزله عدم رضایت کامل
شهروندان از عناصر مرتب با مبح زیستمحیطی است (تأیید فرضیه دوم).
جدول شماره .10نتایج آزمون  Tتک نمونهای هریک از مؤلفههای زیست پذیری
شاخص

اقتصادی

مؤلفههای

تعداد

زیست پذیری

نمونه

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

مقدار t

سطح معنیداری

از میانگین

بهداشت

383

22/5533

7/69184

0/44409

50/786

0/00

حملونقل

383

13/9600

3/27528

0/18910

73/824

0/00

زیرساخت

383

34/2300

6/08939

0/35157

97/363

0/00

مسکن

383

12/6933

3/25185

0/18775

67/609

0/00

اقتصاد

383

11/1900

3/76224

0/21721

51/516

0/00
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زیستمحیطی
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نوع سفر

383

4/2267

1/88515

0/10884

38/834

0/00

آموزش

383

16/4900

3/44230

0/19874

82/972

0/00

امنیت

383

27/6433

4/31488

0/24912

110/964

0/00

هویت

383

19/9533

4/01475

0/23179

86/083

0/00

مشارکت

383

17/7500

4/53682

0/26193

67/765

0/00

فضا و فراغت

383

23/9100

7/34496

0/42406

56/383

0/00

آلودگی

383

15/6967

3/01579

0/17412

90/150

0/00

چشمانداز

383

11/7133

3/16933

0/18298

64/014

0/00

جدول شماره ،10نیز صحهای بر نتایج قبل است ،همانطور که مالحظه میگردد ،شاخص امنیت با تأیید نتیجه آزمـون و
با کسب میانگین ( 27/6433میانگین اصلی )17/85 :دلیل و مبنایی جهت پذیرفتن فرضیه اول است .در جهت رد یا تأیید
فرضیه دوم با تکیهبر نتایج حاصله از آزمون تیتک نمونه ،میتوان عنوان کرد که این آزمون نیز مانند آزمونهای پیشـین
دالیل محکمهپسندی جهت تأیید فرضیه دوم ارائه نموده است.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن میزان برخورداری شهر تربتجام بهعنوان شهر مرزی ،با بهرهگیری سه عنصر دسترسـی،
برابری و مشارکت به برآورد میزان زیست پذیری این شهر پرداخته است .بر اساس نتـایج و یافتـههای حاصـله ،میتـوان
اذعان داشت که زیست پذیری در این شهر هماکنون پایینتر از سطح میانگین قرار دارد و در حال حاضـر بـهطور کامـل
نمیتواند در رده شهرهای زیست پذیر قرار بگیرد .همینطور ،بـا توجـه بـه مـرزی بـودن منطقـه و همچنـین پیشبینـی
نگارندگان ،گمان می رفت که امنیت اجتماعی از عوامل مثبت تأثیرگـذار بـر زیسـت پـذیری شـهروندان شـهر تربتجـام
بهعنوان یک شهر مرزی است (فرضیه یک) که با تکیهبر نظرات مردم و نتیجه تحقیق ،درستی این امر آشـکار گردیـد و
امنیت تأثیر و رتبه دوم را در باال بردن نرخ زیست پذیری عنوان نمود .درنتیجه فرضیه اول ،تأیید گردید .بـهطور اجمـالی
زیرساختهای فردی و اجتماعی ،امنیت و امکانات بهداشتی و درمانی ،اوقات فراغت و فضای باز و در آخر هویت و حـس
مکان بهصورت مطلوب و قابل پسندی در سطح شهرستان نقش ایفا میکنند و سـایر شـاخصها بـا درجـه اولویتبنـدی
متفاوت ،برنامهریزی بیشتری را میطلبند .با برنامهریزی در سطوح اقتصادی ،برنامـهریزی در امـر مسـکن و حملونقـل،
آموزش و ...میتوان رضایت مردم را نسبت به شهرستان باال برد واژه زیست را در جایجای شهر ساری و جاری نمود .در
سطح شهر نگرش منفی نسبت به تأثیرات مرز در افکار مردم رخنـه نمـوده بهگونـهای کـه مشـکالت اقتصـادی و عـدم
سرمایهگذاری مکفی در این محدوده و یا مشکالت و معضالت مربوط به مسکن و برنامهریزی در امر مسکن و حملونقل
عمومی را به مرزی بودن این منطقه رب میدهند و معتقدند دولت بنا به برخی دالیل سیاسـی و امنیتـی و ...ایـن پهنـه
مرزی را مکان مناسبی برای برنامهریزی نمیداند و برنامهریزیها فق باهدف عدم تخلیه مرز اجرا میگردد لکـن برنامـه
رشد وجود ندارد .اما با توجه به همه این نارضایتیها ،هنوز حس هویت در بین مردم بهوضوح مـنعکس میگـردد و حتـی
تفاوت های مذهبی نیز موجب کمرنگ شدن این پدیده نگشته است .درنتیجه امید است با توجه به نتیجه تحقیـق و قـرار
داشتن تربتجام در موقعیت قریب به شهری زیست پذیر ،بـا تـالش مسـئولین و برنامـهریزان و سـایر عـامالن مسـئول
بهزودی نرخ رو به رشدی در سایر شاخصها مالحظه گردد .با مقایسه نتیجه و یافتههای مندرج در این پژوهش بـا نتـایج
اسبق مانند تحقیقات عسییلو و همکاران در سال  1393در بخش کهک قم و پژوهش علیزاده در سال  1393در منطقـه
یک شهرداری تهران نوعی همسویی مالحظه می گردد که حاکی از تأثیر شـاخص اقتصـادی در افـزایش میـزان زیسـت
پذیری و تأثیرات متقابل سایر شاخصها بر یکدیگر است ،همینطور اعتقاد بر این اصل که حکمروایـی خـوب شـهری و
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استفاده از قابلیتهای درونی میتواند به عنوان راهبردی پایدار ارائه گردد از وجوه مشترک این مقاله و سایر پژوهشهـای
انجامگرفته ،همچون پژوهش فالح منشادی در سال  1392در شیراز و پژوهش بندر آباد در سـال  1389در منطقـه -22
 15-1تهران است ،لکن تفاوتهایی نیز در میزان تأثیرگذاری شاخصها در محدودههای مطالعاتی متفاوت دیده میشود و
این به دلیل ماهیت متفاوت اجتماع و شرای است ،تفاوت نتیجه در پژوهش صورت گرفته توس احمدی در سـال 1393
در منطقه  22تهران ،مبنی بر وضعیت بهتر شاخصهای عینی نسبت به شاخصهای ذهنی ،با نتیجه مقاله حاضر که نشان از
وضعیت بهتر شاخصهای ذهنی نسبت به شاخصهای عینی دارد ،دال بر همین موضوع است.
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