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 چکیده
. رونـ   مـی  شـمار  بـه  باارزشـی  منابع شناختی باستان و معماری، فرهنگی، تاریخی لحاظ به ها آرامستان
 تنهـا  ان عزیزانشـان آرامسـت  کـه  اسـت  زنـ گانی  بـرای  بلکـه ، مردگان برای فقط آرامستان نه فضای
شود. با توجه به گسترش شـهر مشـه  از لحـاظ جفرافیـایی و جمعیتـی و       می قلم اد ها آن های سوژه

مشکالت آرامستان بهشت رضا، م یران شهری مشه  آرامستان بهشـت رضـوان را در شـماه شـهر     
 محیطـی و اجتمـاعی ایـ     اثـرات زیسـت   ان . پژوهش حاضـر بـا هـ ر بررسـی     مشه  طراحی کرده

 و «کـاربردی » هـ ر  حیـ   از، حاضـر  ش ه است. پـژوهش  آرمستان بر روستاهای پیرامونی، انجام 
جامعۀ آماری تحقیق شامل ساکنان پنج روسـتای  . است «تحلیلی ـ توصیفی» ماهیت و روش لحاظ به

طور  ( که حجم نمونه براساس فرموه کوکران و به=933Nپیرامونی آرامستان بهشت رضوان است )
هـا و سـنجش    آوری داده نفر از اهالی روستاهای نمونه است. ابـزار اصـلی جمـع    144ساده تصادفی 

هـا توسـط ده نفـر از کارشناسـان      نامه است. میزان اعتبار )روایی( شـاخ   متفیرهای تحقیق، پرسش
ریزی شهری و روسـتایی موردارزیـابی و داوری قـرار گرفـت و      متخص  در حوزه مطالعات برنامه

( در سطح باالیی موردتأییـ   895/0نامه نیز با استفاده از آزمون کرونباخ )با رقم  پرسشمیزان پایایی 
افـزار اس.پـی.اس.اس. در قالـو روش تحلیـل      ها بـا اسـتفاده از نـرم    وتحلیل داده قرار گرفت. تجزیه

 شـ ه بـوده   گر هشت عامـل اسـتخرا    متفیر، بیان 23ش ه است. نتایج تحقیق از تقلیل   عاملی استفاده

                                                                                                                                        
( anabestani@um.ac.irایـران )  تهـران،  بهشـتی،  شـهی   دانشگاه آمایش، و انسانی جفرافیای گروه استاد  .1
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بخـش بـودن تحلیـل عـاملی و      و نشـان از رضـایت   کنـ   درص  از واریـان  را تبیـی  مـی    54/71که 
محیطـی احـ ا     تـری  اثـرات اجتمـاعی و زیسـت     متفیرهای موردبررسی است. برای  اسـاس، مهـم  

، کـاهش امیـ    058/19با واریان   محیطی زیست به اشت آرامستان بهشت رضوان، عوامل کاهش
هسـتن .   157/12و مشـکالت امنیتـی، روحـی و روانـی بـا واریـان         729/15  با واریان به زن گی
کـاهش  و  777/10با آمـارۀ   کاهش امی  به زن گیای، عامل  نمونه تک Tبا توجه به نتایج آزمون همچنی  

ـته اسـت. نتـایج    382/10با آمارۀ  محیطی به اشت زیست  تکنیـک  بیشتری  تأثیر را بر زن گی روستاییان داش
ARAS کرد که اثرات آرامستان بر روستاهای نزدیک بیشتر بوده است  تأیی  را امر نمونه روستاهای بن ی رتبه و

 .ان  و روستاهای گنب واز و کالته تیموری بیشتری  تأثیرپذیری را داشته
محیطـی، تکنیـک    آرامسـتان بهشـت رضـوان، اثـرات اجتمـاعی، اثـرات زیسـت        های کلیدی: واژه

ARAS. شهر مشه ، 
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Abstract 
Cemeteries are historically, culturally, architecturally and archaeologically valuable 

resources. The cemetery space is not only for the dead, but also for the living 

because of their beloved graves.. Due to the expansion of Mashhad in terms of 

geography, population and the problems related to Behesht Reza Cemetry, Mashhad 

city managers have designed Behesht Rezvan Cemetery in north of Mashhad. The 

aim of this research is to investigate the social and environmental impacts of the 

cemetery on rural settlement around. The study is "applied" in terms of purpose and 

is "descriptive-analytical" in terms of method and nature. The statistic population 

consisted of residents of 5 villages located around Cemetery of Behesht  Rezvan 

(N = 933). The sample size was 144 inhabitants of the sample villages, based on 

Cochran formula that were selected randomly. Questionnaire was used to collect 

data and measure research variables. The validity of the indices was evaluated and 

judged by 10 experts in the field of urban and rural planning studies. The reliability 

of the questionnaire was confirmed highly by the Cronbach's alpha test (0.895). Data 

analysis was performed using SPSS software in factor analysis method. The results 

of reduction of 23 variables showed 8 extracted factors that explain %71.54 of 

variance and indicated satisfactory factor analysis and the variables studied. 

Accordingly, the most important social and environmental impacts of Behesht 

Rezvan Cemetery are the factors of environmental health reduction with variance of 

19.058, decrease in life expectancy with variance of 15.729 and security, 

psychological and psychological problems with variance of 12.157. According to the 

results of one-sample T-test, factors of life expectancy (10.777) and environmental 

health (10.382) had the highest impact on rural life. The results of the ARAS 

technique and the ranking of the sample villages confirmed that the impacts of 

cemetery on the nearby villages were greater and Gonbadvaz and Kalateh Timur 

villages were most affected. 

Keywords: Behesht Razvan Cemetery, Social Impact, Environmental 

Impact, ARAS Technique, Mashhad City. 
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 مقدمه
 بـا  عوامـل  ایـ   موقعیت و مکان که زیرا بوده، شهری مهم عناصر از یکی ایران در آرامستان
 برای خوان ن فاتحه و قبور زیارت. کن  می پی ا مستقیم ایران ارتباط مسلمان مردم اعتقادات

 بُعــ  از آرامســتان فضــای مطالعــۀ اســت. مســلمانان مســتحو و مهــم اهــ ار ازجملــه هــا آن
 توانـ   مـی  در شهر و روستاهای پیرامـون  آن های ارزش محیطی و دریافت زیست اجتماعی و

زنـ گی افـراد را    محیطـی  زیسـت  و اجتماعی های جنبه بر تأثیرش فضا و ای  به توجه اهمیت
باشـ    شـهر  توسـعۀ  جهـات  بـه  ارتبـاطش  و آن گزینـی  مکـان  اهمیت دوچن ان کن  و بیانگر

 توسـعۀ  هـای  برنامـه  اکثـر  کـه در  رسـ   مـی  نظـر  به گونه ای  .(60الف، ص  1388)اسمعیلی، 
یـا   زبالـه  دفـ   محـل  همچـون  عملکـردی  صـرفا   مکانی عنوان به آرامستان با، ایران شهرهای
 و روســتاها پیرامــونی و شــهر از نقطــه دورتــری  بــه را آن و شــ ه برخــورد آب خانــۀ تصـفیه 

 .(4ص.  ،1398ان  )محم رضاپور و همکاران،  داده انتقاه متمرکز صورت به
 کـه  هـایی  آسـیو  از تـوان گفـت   شـهری مـی   تـاریخی درون  هـای  آرامستان با نگاه به
فضـاهایی   تـ ریجی  دادن ازدسـت ، شـود  مـی  دیـ ه  هـا  آن شـ ن  متروک و درمورد فرسوده

 عـواملی  از یکی امر ای  که گفت بتوان شای  است. جوان و ساه میان نسل برای انگیز خاطره
 های ق یمی و نزدیک بـه آرامسـتان شـهر    قسمت جوان از رقش فاصله گرفت  باع  که است
 نسـل  هـای  روایـت  عـالوه  بـه ؛ داده اسـت  کـاهش ، نیاز برآوردن ح  به را ها آن رابطۀ ش ه و

 تبـع  بـه  و خـاطرۀ جمعـی   میزان و شود داده می جلوه اهمیت کم، ج ی  نسل برای گذشته نیز
 (.83، ص 1390زاد،  هانیکن  )حقیر و شو می پی ا کاهش جامعه در جمعی هویت آن

 شـهرها  اطـرار  در شـهری  زن گی ملزومات از یکی عنوان به ها آرامستان گذشته در
 بــرای فرهنگــی و اجتمــاعی، به اشــتی لحــاظ را بــه مشــکلی ی تــر کــم و شــ ن  مــی مســتقر

 قـرار  هـا  داخـل بافـت   در هـا  آرامستان ای  از تع ادی شهرها رش  با ولی ن اشتن ، شهرون ان
 . ش ن  متع دی مشکالت ساز زمینه و گرفتن 

 تـری   بـزر   البتـه  و تری  ق یم از یکی رضا توان عنوان کرد بهشت در همی  راستا می
 بـوده  منطقـه  ایـ   متوفیان عظیم خیل ت فی  محل ،1352ساه  از که است مشه  شهر آرامستان
 و گذشـته  سـاه  43 طـی  جمعیتـی  و جفرافیـایی  از لحـاظ  مشه  شهر گسترش به توجه با .است
 اشـفاه  از لحـاظ  رضـا  بهشـت   آرامسـتان  مشـه ،  شـهر  غرب محور در جمعیتی رش  رون  البته
 غرب شماه و غرب منطقۀ مردم برای ویژه به مشه  مردم گوی جواب دیگر مسافتی بُع  و فضا
همچنـی    و آینـ ه  هـای  دهـه  در مجموعـه  ایـ   ظرفیـت  های مربوط به تکمیـل  نگرانی و نیست
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 شـ  مـ یران شـهری مشـه ،     باع ، دیگر شهر بزر  و کوچک آرامستان 29تکمیل ظرفیت 
 بهشـت  عنـوان  را بـا  هکتـار  183مشه  در مساحتی به وسـعت   بزر  آرامستان دومی  طراحی
 .شهر در دستور کار قرار دهن  غرب شماه به منتهی و شمالی محور در رضوان

 بـر شـهر مشـه ،    ، در دو م یریت شهری حـاکم 1397تا  1388 دورۀ در خوشبختانه
 و دقـت  بـا  آرامسـتانی  احـ ا   سـبو  مسـئله  همـی   و شـ ه  ای ویژه توجه موضوع ای  روی
 9 حـ ود  همچنی  و طراحی سبز فضای هکتار11 آرامستان ای  در. است ش ه باالیی زیبایی
است، ولـی مسـیر دسترسـی بـه ایـ  آرامسـتان از کیفیـت         ش ه کاشته نیز درخت اصله هزار

سمت بهشـت رضـوان وجـود     ونقل عمومی برای حرکت به نیست و حملمطلوبی برخوردار 
رسانی کافی صورت نگرفته و فقط در ابتـ ای بلـوار بهمـ  تابلوهـایی      ن ارد. همچنی  اطالع

 ش ه است. سمت بهشت رضوان نصو  برای راهنمایی به
 کنـار  در ایـران  شـهرهای  شـ ن  گورسـتانی  کـالن  و تـک  کـه  اسـت  گفتنی درادامه

 و انسـانی ، شهرسازی در فاصله و مقیاس رک  ش ن دو گرفته نادی ه موجو، فوق مشکالت
 روابـط  کیفیـت  ،فراینـ   ایـ   در و اسـت  شـ ه  نیـز  تـ فی   فضای معماری در بودن اجتماعی
اسـت   داشـته  چشـمگیری  افـزایش  نیـز  گورسـتان  در حضـور  های هزینه و یافته تقلیل انسانی
 .(91، ص 1390زاد،  نینقل از حقیر و شوها به 1388زاده،  )وزیری

محیطـی و اجتمـاعی آرامسـتان، دقـت در انتخـاب مکـان        با توجه بـه اثـرات زیسـت   
های مختلفـی   یابی آرامستان بای  بررسی مناسو برای آرامستان اهمیت زیادی دارد. در مکان

های فیزیکی خاک آرامستان، تع اد جمعیت کنـونی و   در زمینۀ ان ازۀ مطلوب گور، ویژگی
، شناسـی  زمـی  ، شـیو ، شـهر  از معیت آین ۀ روستا، وضعیت اقلیمی روستا، فاصـله برآورد ج
ــت، دسترســی ــاد جه ــت، ب ــعه جه ــن ، توس ــرار اراضــی پوشــش و خــاک ج ــهر،  اط ش
های شرعی و عرفی انجام  پذیری منابع آب )جاری و زیرزمینی(، خاک و مح ودیت آسیو
وسـیله در   وری اسـت و بـ ی   بنابرای ، توجه به جوانو گوناگون فضای گورستان ضر شود.

توان در جهـت تقویـت    ها، می عی  سنجش و بهینه عمل کردن در شرایط ویژه هریک از آن
شهرهای ایران گام  ها در دستیابی به توسعۀ شهری پای ار در کالن و بهبود عملکرد گورستان

محیطـی   برداشـت. در همـی  راسـتا، پـژوهش حاضـر بـا بررسـی اثـرات اجتمـاعی و زیسـت          
مستان بهشت رضوان بر روستاهای پیرامون ای  مکان، درپی پاسخ به ای  سؤاه است که: آرا

گیری آرامستان بهشت رضوان بر سـاکنان روسـتاهای پیرامـونی، بیشـتر در چـه       اثرات شکل
 ابعادی هستن ؟
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 ادبیات نظری تحقیق
 اسالمی ایرانی ـ شهرسازی در گورستان جایگاه

، شـهر  در آن هـای  ارزش دریافـت  و فرهنگـی  و جتمـاعی ا بُعـ   از گورسـتان  فضـای  مطالعۀ
 تقویـت  بـر  تـأثیرش  و آن بُعـ  اجتمـاعی   در شـهری  فضـای  ایـ   بـه  توجـه  اهمیـت  توان  می
 جملـۀ  .کنـ   روشـ   را پایـ ار  توسـعۀ  بـه  یافت  دست در شهر فرهنگی و اجتماعی های جنبه
 فضـای  اهمیـت  بـه  ای اشـاره  (1372)دورانـت،   «شـ   آغـاز ... گورهـا  آراست  از... معماری»

. دانسـت  مـر   پ یـ ۀ  به مردم نگرش تجلی معمارانۀ توان می را گورستان و دارد گورستان
 صـورت  مردگـان  بـا  متفـاوتی  برخوردهـای  گونـاگون  هـای  فرهنـ   در کـه  شـود  می دی ه
، مر  و پرداختن  می مردگان دف  به آن در که است مکانی، اسالم از ایران پ  و گیرد می
 امـوات  ت فی  انجام عمل، عالوه به. دارد خاصی اهمیت افراد برای گورستان مهدرادا و گور
، فضـا  ایـ   رو ازایـ  ؛ کنـ   مـی  مانـ گار  و دیرپا فضایی به تب یل را گورستان فضای، آن در

 نظر گـرفت   در با. گذاشت خواه  نمایش به برای آین گان را خود معاصر نسل های ویژگی
اکثـر   در تقریبـا   گفت توان می و رس  می نظر به نمادی  و خیتاری منظری گورستان، امر ای 

 تـری   قـ یم  زمـرۀ  در، انـ   مانـ ه  جـا  بـه  گذشـته  از که هایی گورستان فضای، ایران شهرهای
 .(1398آین  )محم رضاپور و همکاران،  می حساب به شهری فضاهای

، شـ ه  انجـام  اسـالم  از پ  ایران شهرهای در گورستان موقعیت زمینۀ در که مطالعاتی
 عمومـا   و مقـ س  اماک  درکنار االمکان حتی ،فضا ای  اولیۀ گیری شکل که است آن از حاکی
 مـرور  بـه  بعـ ها . است بوده بازمان گان برای دسترسی سهولت با مکانی در شهرها از خار  در
 .یافتن  گسترش، امکان ح  تا و ش ه وارد شهر داخل به ها گورستان، شهرها با توسعۀ و

 

 اجتماعی ایگاهج
 در انسـان  یـک  که مکانی عنوان به گور که شود می دی ه اجتماع منظر از فضا ای  مطالعۀ در
 بـا  مکـان  ایـ   مخاطـو  ارتباط برقراری و با متوفی فرد از است فیزیکی ای نشانه، آرمی ه آن

، خصیصـه  ایـ   بـاوجود . شـود  مـی  داده فضـا  ایـ   بـه  متفاوتی های چهره، ش ه ت فی  شخ 
 خـود  بـه  متفـاوتی  فضـایی  هـای  کیفیت، ان  ش ه دف  آنجا در که افرادی بسته به ها تانگورس
 گورسـتان  از تفرجگـاهی  بهـرۀ  از مـانع ، ایـران  در مردگـان  حرمـت  حفـ   ظاهرا  .گیرن  می
 آن از پـ   و روسـتا  ،هـا  انسـان  زن گانی فضای با پویا تعامل در همواره فضا ای  و شود نمی
 در بیشـتر  هـا  گورسـتان ، شود ایران مشاه ه می روستاهای با نگاهی به .است داشته قرار، شهر
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 ، 1382)کاشـیگر،   خورنـ   مـی  چشـم  طبیعـی بـه   فضـاهای  زیبـاتری   در و ناهموار ارتفاعات
، مکـان  ایـ   در بسـتگان  و آشـنایان  از یکـی  سپرده شـ ن  خاک به رس  می نظر (. به102ص 
 ایجـاد  افـراد  ای  برای نیز انگیز را خاطره ای جنبه، فضا ای  به خاص هویت بخشی ن بر عالوه
 درنظرگـرفت   بـا ، گورسـتان  یـک  در کشـور  مشـاهیر  از یکـی  مزار سر در حضور و کن  می
، ن اشـته  وجـود  جامعـه  افـراد  اکثریـت  بـرای  حیـاتش  در طـوه  وی دی ار امکان شای  اینکه
بـودن   نامتعـارر  از رسـ   می نظر به که عاملی؛ است دیگر نوع از ای رابطه برقراری از حاکی
 فرد که جایی در رس  می نظر به عالوه به. کاست خواه  نیز مردم عامۀ برای گورستان فضای
 وجـه  و شود می مشترکی نسبتا  تجربۀ به تب یل ،باش  شناسا، مردم از زیادی ع ۀ برای متوفی

ــه را اشــتراک از بســیاری  را ملــی هــویتی و (61الــف، ص  1388، )اســمعیلی دارد همــراه ب
 .کن  گوشزد می

 را مشـترکی  هـای  تجربه، ناگزیر که است محلی، گورستان فضای که گفت توان می
 هـ فش  یـا  شـود  مـی  وارد ای  فضـا  به که فردی، طورکلی به. دارد همراه به بازمان گان برای

 هـر  در؛ رفتـه  ازدست آشنایان و نزدیکان مزار یا است سپرده خاک به مشاهیر از یکی زیارت
 بسا چه و دارد وجود وی برای مشترک احساس یا نگرش با، مالقات افرادی امکان، حاه دو

 تعـامالت  امکـان برقـراری  ، آرامسـتان  بـرای  دهن ه تسکی  حتی و مثبت هایی ویژگی تقویت
ــی  اجتمــاعی ــ  ب ــراد ای ــزایش را اف ــۀ ناخوشــاین ی از و دهــ  اف ــر و  آن تجرب بکاهــ  )حقی
 (.1390زاد،  شوهانی
 

 آرامستان یابی مکان در مؤثر معیارهای
اسـالمی   معمـاری  و شهرسـازی  تحـوالت  و فرهنـ   هـا در  آرامسـتان  طراحی و ریزی برنامه
 و دینـی  های آموزه به توجه با ها آرامستان یابی مکان گذشته، در معموال . دارد ریشه نیز ایران

 در و دارنـ   ویـژه  خـاطر  تعلـق  آن بـه  نسـبت  کـه مـردم   مقـ س  مکـانی  عنـوان  به و فرهنگی
 امـا  گرفـت؛  مـی  صـورت  اسـت،  ای ویژه جایگاه دارای نیز مردم جمعی ذهنیات و خاطرات
 احـ ا   شـهرها  از خـار   در عملکـردی،  و محیطـی  زیسـت  دالیـل  بـه  هـا  آرامستان امروزه
 براسـاس  و است شهر آن جمعیت به وابسته کامال  شهر هر ها در آرامستان مساحت. شون  می
 هـر  عملکردهای اما ن ارد، ای ش ه تعیی  ازقبل مقیاس که شود یم تعیی  شهر میر و مر  نرخ

 بسـتگی  شـهر،  از آرامسـتان  فاصـله  دیگری و آرامستان مساحت یکی عامل، دو به آرامستان
 ادبیات و مشابه مطالعات از بن ی جمع یک (. در170، ص 1396دارد )رضایی و همکاران، 
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 :داد جای کلی دستۀ دو توان در می ار ها آرامستان یابی مکان بر مؤثر عوامل موضوع
ــل ــف( عوام ــوط ال ــه مرب ــت ب  شــهر، توســعۀ جهــت شــهر، حــریم از فاصــله: موقعی

 مرکـز  از فاصـله  آب، های کاناه از دسترسی، فاصله غالو، بادهای وزش جهت جواری، هم
 نتـوا  می را معابر از فاصله و اطرار روستاهای از فاصله زباله، دف  های مکان از فاصله شهر،

 دانست. ها آرامستان یابی مکان در موقعیت به مربوط عوامل ازجمله

 چگـونگی  سـطحی،  هـای  آب زمـی ،  شـیو  خـاک،  جـن  : مکان به مربوط ب( عوامل
 او بـه  کـه  درجـایی  مسـلمان  دفـ   شـرعی  )طبـق مـوازی    شـرعی  مـوازی   رعایـت  و آتی توسعۀ
 جـایز  باشـ   آن غصـبی  زمـی   یـا  ریـزد  مـی  کثافـت  و خاکروبـه  که جایی مانن  شود؛ احترامی بی

 .(78ـ75، ص 1382سعی نیا، ) است آرامستان یابی مکان در مکان به مربوط عوامل ازجمله نیست(
 

 آرمستان یابی مکان در مؤثر معیارهای   1جدول 

 توضیحات معیار ردیف

 توسعه جهت 1
 جهـت  آن در شـهر  توسعۀ امکان شودکه یابی مکان درجهتی بای  آرامستان
 .نگیرد قرار شهر آین ۀ توسعۀ مسیر در اینکه یا و نرود

 جواری هم 2
ــا آرامســتان ــ  ه ــ  آموزشــی و مســکونی مراکــز اطــرار در نبای . قرارگیرن

 هستن  که ها مکان تری  از مهم شهری باز فضاهای و ها دشت با جواری هم
 هستن . مناسو آرامستان حریم برای

3 
 وزش جهت
 غالو بادهای

 شـهر بـه   از بـاد  وزش جهـت  باشـ که  ای گونـه  بـه  بای  آرامستان یابی مکان
 باش . آرامستان

 دسترسی 4
 ایـام  در ها آرامستان به آم  و رفت مسیرهای بهتری  شناسایی مانن  عواملی به

 .است شهر مربوط در جمعه و شنبه پنج روزهای ازجمله تعطیل

5 
 از فاصله
 آب های کاناه

در مسـیر   بارنـ گی  در مواقـع  کـه  دشـو  یـابی  مکان محلی در بای  آرامستان
 حـاه بایـ    درعـی  . باش  کم آن گرفتگی آب امکان و قرار نگیرد سیالب
 .باش  با رودخانه استان ارد ای فاصله دارای

6 
 از فاصله

 مرکزشهر
 باشـ که  ای گونـه  به بای  شهری تپن ۀ قلو عنوان به شهر مرکز از آرامستان دوری
 .نشود ت فی  در مواقع شهر در ص ا و سر یا ترافیک آورن ۀ وجود به

7 
 مراکز از فاصله
 زباله دف 

 زیسـت  مسـالل  بـر  عـالوه  باشـ که  ای گونه به بای  زباله دف  مراکز از دوری
 حفـ   و میـت  آرامسـتان  مقام و شأن ها( زباله به اشتی )سوخت  و محیطی
 و ماننـ  کشـتارگاه   امـاکنی  از زبالـه  دفـ   مراکـز  فاصلۀ ح اقل البته. شود

 .باش  متر 300 باالی ح اقل بای  شهر دیگر تجهیزات

 معابر از فاصله 8
ــ  معــابر از آرامســتان فاصــلۀ ــه بای ــه ب ــه آســان دسترســی باشــ که ای گون  ب
 بایـ  فاصـلۀ   آرامسـتان  مکـان  که هرچن  .باش  داشته را اصلی های خیابان
 .باش  داشته ترانزیتی های جاده و ها بزرگراه از را بهینه
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 1جدول ادامة 
 توضیحات معیار ردیف

9 
 از فاصله

 روستاهای
 اطرار

 صـورت  پیـاده  عمـ تا   ایـران  روسـتاهای  در میـت  حمل و دف  که آنجا از
موجـو   باشـ که  ای گونـه  بـه  بایـ   روسـتاها  از آرامستان فاصلۀ گیرد می

 .نشود روزه ش ن باطل و نماز ش ن شکسته

 خاک جن  10
ایجـاد   باعـ   مانن  رطوبت عواملی  کهباش ای گونه به بای  میت دف  محل

 .نشود زمی  نشست یا در قبر شکار

11 
 های آب و شیو

 سطحی

 آرامسـتان  سـطح  بـر  جاری های آب تخلیۀ و ه ایت در مهمی عامل شیو
 هـا،  از چشـمه  مناسـبی  فاصلۀ در بای  آرامستان. است بارن گی هنگام در

 .گیرن قرار  خانه غساه ازجمله ها آن تجهیزات و رودخانه
؛ 165، ص 1393؛ شـجاعیان و همکـاران،   151، ص 1392؛ جوانشـیری،  78ــ 75، ص 1382مأخذ: سـعی نیا،  

 ،1396؛ رضـایی و همکـاران،   8، ص 1395؛ افراسـیابی و همکـاران،   485، ص 1393طاهری و همکـاران،  
 170ص 
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ینزو یناشوپمه ییاضف لیلحت
یرتسر لیلحت

 

 شهر مکان و موقعیت رهایمعیا به توجه با مناسو مکان شناسایی   1شکل 
 

 از پـ   ایرانـی  شـهرهای  در گورسـتان  به جایگـاه  ش ه انجام که شهری مطالعات در
بـه   کـه  ش  مراجعه در ای  پژوهش به مطالعاتی پرداخته ش ه است. آن از پیش و حتی اسالم
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 یمطالعـاتی حـاک   منابع ای  تمام. بود ایران پرداخته شهرهای در گورستان امروز جایگاه نق  
 کـالن  و تـک  صـورت  به ها آن قرارگیری در چه، ها گورستان کنونی وضع بودن نامناسو از
ــه رو در وضــعیت چــه و شــهرها از خــار  در ــاریخی هــای گورســتان فرســایش ب  داخــل ت

 .شهرهاست
 قرارگرفتـه  موردتوجـه  محققـان  توسـط  مختلفی ابعاد از آرامستان با مرتبط مطالعات

 شــهری تجهیــزات یــابی مکــان در جفرافیــایی اطالعــات ســتماز سی زمینــۀ اســتفاده در اســت.
 اشـاره  هـا  آن از برخـی  ادامه بـه  در که است ش ه انجام  جهان سطح در بسیاری های پژوهش

 :شود می

 در شـهری  هـای  آرامسـتان  ریـزی  برنامـه  بـرای  ای مطالعـه  در (2015) 1دیوی  و بانتا
 شـهری  روستا نواحی را استقرار پهنۀ تری  مناسو، ریزی استراتژیک برنامه رویکرد با استرالیا
 اسـتقرار  در غیراصـولی  معیارهـای  بـه  توجـه  با که کردن  معرفی شهرها کالن حاشیۀ در واقع

 هـای  کـاربری  در آرامسـتان  اسـتقرار ، شـهرون ان  نارضـایتی  و سـی نی  ق یمی های آرامستان
 و فاصـله  نظـر  از یـت موقع تری  دسترس در و مکانی نظر از گزینه تری  مناسو، اصلی شهری

 شود. می محسوب زمانی دسترسی

 بـه  «شـهری  هـای  طـر   در هـا  آرامسـتان » عنـوان  بـا  ای مطالعـه  ( در2011) 2مرکان 
 بـر  تأکیـ   بـا  و پرداختـه  آمریکـا  شهری های در طر  یابی مکان و آرامستان جایگاه ارزیابی
 دسترسـی  ا قابلیـت بـ  شـهری  عمـومی  فضای یک عنوان به آرامستان فضای از استفاده امکان
 .است پرداخته الگو ای  از ناشی های مزیت و ها فرصت ارزیابی به آسان

کاربری اراضی برای آرامسـتان   ریزی برنامههای  ( در بررسی سیاست2011الرکی  )
هـای شـهرداری ذکـر     عنوان یک عنصر الزامـی در فعالیـت   در اونتاریو کانادا، آرامستان را به

شود. الرکی  پـ    ها اغلو به فراموشی سپرده می ای رسمی شهرداریه که در برنامه کن  می
منظـور   عامـل کلیـ ی را بـه    هشـت شهرداری در ایالـت اونتـاریو،    46 های فعالیتاز ارزیابی 

ریـزی، مکـان، انـ ازه، افـزایش،      : نیـاز، افـق برنامـه   شـمرد  برمیهای شهری  استفاده در طر 
 .(49، ص 1395)گلی و همکاران،  سازگاری، محیط و ثبات

شـهرها در   ها در شـهرها و کـالن   صورت خاص آرامستان در مطالعات متع دی نیز به
موردبررسـی قـرار    کشورهایی مانن  آمریکا، کانـادا، اسـترالیا و برخـی کشـورهای اروپـایی     

                                                                                                                                        
1 . Banta & Davis 

2. Merkanes 
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 2ها میلتون، پیترسـون و وینگـرن   ( در شهر2012) 1نی چون مانکاتوسط محققگرفته است و 
( و کالهـر و  2010) 3داخلی آمریکا، باسماحی  و کاتر های جن های  ن( در آرامستا2011)

 5( در آمریکـا، کانـ   2011های کانادا، کـاتز و همکـاران )   ( در آرامستان2000) 4نئوفیتون
( در ویرجینیـای  2007) 6( در استرالیا و مار2015) دیوی ( در شهرهای آسیا، بانتز و 2011)

های کارکردی در قالو گردشـگری، سـبک    ری، ارزشهای بص در ابعاد و ویژگی، آمریکا
 است. ش هانجام  مطالعاتی معماری و طراحی محیطی و...

 شـناختی  بـوم بـرای اعـتالی ارزش    هـایی  راهنمـایی »( در مطالعه با عنوان 2013) 7رلیا
هـای   آرامستان در کنـار ارزش  ۀشناسان های بوم تأکی  بر جنبه «ها در جنوب اونتاریو آرامستان

هـا   ها دارد. از دی گاه رلیا، کاربری فضـای سـبز متـراکم و دالمـی در آرامسـتان      نگی آنفره
د کـه تـا سـالیان    شـو  هـای شـهری مـی    سبو ایجاد یک سیستم پویا و پای ار سبز در کـاربری 

بـر   هـا عـالوه   بنابرای ، در استقرار آرامسـتان  .آی  وجود نمی ها به متمادی تفییر چن انی در آن
کـاربری زمـی  ضـرورت دارد. توسـعه و گسـترش بلن مـ ت شـهر، انـ ازه         توجه به قواعـ   

 .واح های سکونتی مجاور و الگوی پوشش گیاهی غالو م نظر قرار گیرد

 کـه  اسـت  گرفتـه  در ایران نیز مطالعاتی صورت گورستان بهینۀ مکان تعیی  زمینۀ در
 :کرد اشاره زیر موارد به توان می

در  IOو منطـق   AHPتلفیق مـ ه  »ای با عنوان  عهدر مطال (1385حبیبی )کوهساری و 
انجـام دادنـ . آرامسـتان     «گزینی تجهیزات شهری )آرامستان سنن  ( برای مکان GISمحیط 

ظرفیت و ن اشت  امکان توسـعۀ آن نیـاز بـه ایجـاد آرامسـتان ج یـ         ش ن پرعلت  سنن   به
ای  م ه رابطۀ بـی  عوامـل    زیرا ،استفاده ش ه است AHPداشته است. در ای  مطالعه از م ه 

رسـ .   نظر نمی گیرد و برای حل مسالل کافی به ها در یک یگر را درنظر نمی و اثرگذاری آن
 های زیرزمینی بررسی نش ه است. شناسی و عمق آب همچنی ، خاک منطقه، شیو، زمی 

 سیسـتم  از اسـتفاده » عنـوان  با ای مطالعه ایران ( در1392) ساه در همکاران و طاهری
 مکـان  انتخـاب  در ANP و DEMATEL هـای  روش تلفیـق  بـر  مبتنی چن معیاره گیری تصمیم

                                                                                                                                        
1. Manneke 
2. Petersson &Wingren 
3. Basmajian & Coutts 

4. Francis 

5. Kong 

6. Marr 

7 . Relyea 
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 اقتصـادی  اجتماعی معیارهای مقاله ای  در. دادن  انجام اصفهان شهر برای «ها آرامستان بهینۀ
 بـرای  دیمتـل  روش از و است؛ ش ه  گرفته درنظر آرامستان یابی مکان برای محیطی زیست و

 بـرای  دیمتـل  از حاصـل  نقشـۀ . است ش ه استفاده عوامل ای  بی  ذاریاثرگ روابط استخرا 
تولیـ    عوامـل  دار وزن فـازی  هـای  نقشـه  GIS محیط در و ش ه گرفته کار به عوامل دهی وزن
   .است ش ه پیشنهاد بهینه مکان و ش ه ترکیو ها نقشه درنهایت. است ش ه

 ضــوابط بررســی و رشــه در هــا آرامســتان (، جایگــاه1394) همکــاران و حریرچیــان
 زیسـت را موردبررسـی قـرار دادنـ . در     محـیط  و اصوه به اشت به توجه با ها آن یابی مکان
 شـهر،  بـه  نسـبت  موقعیـت  خـاک،  ازجمله نـوع  طبیعی و کالب ی های ویژگی یابی، مکان ای 

قـرار   موردتوجـه ... و زمـی   شـیو  سـطحی،  آب جریـان  زیرزمینی، آب سفرهای باد، جهت
 و درونـی  بیرونـی  عوامـل  از تعیـی   ( پ 1395چنی  افراسیابی و همکاران )هم .گرفته است

 جـن   توسعه، جهت باد، دسترسی، جهت از شهر، فاصله مانن  گورستان یابی در مکان مؤثر
گورسـتان   یابی مراتبی به مکان سلسله از روش با استفاده شهر اراضی اطرار پوشش و خاک

 موردمطالعـه براسـاس   مکـان  گرفتـه  انجـام  هـای  بررسـی  طـی  انـ  کـه   شهر بجنـورد پرداختـه  
 حـ اکثری  مثبت های آیتم دارای ها، داده خروجی به توجه با همچنی  و یابی مکان معیارهای

 دارد. تطبیق یابی مکان با معیارهای و بوده
 سـامانۀ  فـازی و  دلفـی  مراتبـی  سلسله تحلیل از ( با استفاده1396رضایی و همکاران )

 و عناصـر  تـری   لیکـک پرداختنـ  و مهـم    شـهر  آرمسـتان  یـابی  به مکان جفرافیایی اطالعات
 بـا  اسـالمی  ایرانـی  بـومی  فرهنـ   بـا  متناسـو  شـهری  هـای  آرامسـتان  یـابی  مکان های مؤلفه
 توابـع  از اسـتفاده  اسـت و بـا   شـ ه  ارالـه  فـازی  دلفی مراتبی سلسله تحلیل روش کارگیری به
 است. ش ه نیز شناسایی آرامستان  ا اح برای مناسو های مکان و ها پوشانی پهنه هم

هـا و   یـابی آرامسـتان   ( نیز به ارزیـابی اثـرات مکـان   1398محم رضاپور و همکاران )
اجتمـاعی توسـعۀ پایـ ار شـهری      چگونگی ارتقای جایگاه آرامستان در جوانـو فرهنگـی و  

 از یآگـاه  کنـار  در شـهر  در هـا  گورسـتان  اجتمـاعی  و فرهنگی نقش بر علم ان  و با پرداخته
 ارتقـای  بـرای  راهکارهایی به بیان، پای ار توسعۀ محیطی زیست و فرهنگی، اجتماعی جوانو
 اسـت  شـ ه  پرداختـه  پایـ ار  توسـعۀ  به دستیابی سوی به، ایران شهرهای در ها گورستان نقش
 :شود می مطر  ذیل برنامۀ چهار از ترکیبی بر مبنی پیشنهادی طورکلی به

 موجود؛ تاریخی های گورستان کیفی ارتقای و احیا، بازیابی. 1

 اطرار؛ بافت در ها کاربری و موقعیت به بنا ها گورستان ای  گسترش. 2

 در شهر داخل مناسو فضایی و مکانی های موقعیت در ج ی  مزارهای یابی مکان. 3
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 در بزرگـان  سپردن خاک به و های فرهنگی کاربری نظیر؛ ها آن با متناسو های کاربری قالو
 فضا؛ ای  جوار در آن با همخوان ایه زمینه

 .شهری سبز فضای منزلۀ به ها گورستان از گیری بهره. 4
 توسـعۀ  و یـابی  مکـان  بـر  حـاکم  اصـوه  ( نیز به بازشناسی1398موالیی و همکاران )

 کـه  آیـ   مـی  چنـی  بـر   پژوهش ای  نتایج پرداختن . از حاضر عصر تا از گذشته ها آرامستان
تجلــی  اجتمــاعی، تعــامالت بــرای محلــی بــومی، شــهری ضــایف یــک عنــوان بــه گورســتان

 کـاربرد  گذشـته  در شـهری  فضـاهای  خوانـایی  و فرهنگـی  تشـخ   بازمان گان، خاطر تعلق
 تـری   بـاارزش  از یکـی  عنـوان  بـه  اصـفهان  فـوالد  تخـت  گورسـتان  مثـاه  بـرای . اسـت  داشته

 میـان  تطبیقی ایسۀمق با پژوهش ای . است گرفته قرار تشیع موردبررسی جهان های گورستان
 حـاه  در تـ ریج  بـه  کـه  فـوالد  تخـت  و ش ه اح ا  از شهر خار  در که رضوان آرامستان
 .است گرفته انجام پیشی  های مفهومی گورستان سازی باززن ه جهت است، تخریو

 و فرهنگــی منظـری  در قالـو  شـهری  بـاز  فضـای  عنـوان  بـه  را گورسـتان ، مقالـه  ایـ  
 خـ ماتی  صرفا  فضایی مثابۀ به آن با برخورد و نگرش و؛ ه د می قرار موردشناخت اجتماعی
 هـای  گورسـتان  کـردن  فراموش و پویایی هرگونه از فارغ شهر های دوردست به آن و انتقاه
بـا   و ده ؛ می قرار موردبررسی و تحلیل ان  ش ه شهرها کشی ه درون به امروز را که تاریخی

یـابی آن در شـماه شـهر مشـه ، دیـ گاه       توجه به اح ا  آرامستان بهشت رضوان و مکـان 
روستاییان ساک  در پنج روستای نزدیک به آرامستان مذکور بررسـی و اثـرات اجتمـاعی و    

که اشاره شـ  عمـ ۀ    طور همانمحیطی در ای  روستاها مورد تحلیل قرارگرفته است.  زیست
انـ ، ولـی    پرداخته ها در شهرها یابی گورستان یابی و اثرات مکان ش ه به مکان مطالعات انجام

یـابی بهشـت رضـوان را بـر روسـتاهای پیرامـونی موردمطالعـه و         پژوهش حاضر اثرات مکان
 .ده  بررسی قرار می

 

 معرفی منطقة موردمطالعه

 و ریـزی  برنامـه  معاونـت ) 92 سـاه  در کیلـومتر مربـع   328 حـ ود  بر بالغ مساحتی با مشه  شهر
 سـاه  سرشماری در. شود می محسوب کشور رشه کالن دومی ( 1392 مشه ، شهرداری توسعۀ
 براسـاس (. 1395 ایـران،  آمار مرکز) است بوده نفر میلیون 3 بر بالغ جمعیتی دارای مشه  1395
 بـا  مشـه   شـهر  کـالن  حـریم  ،1395 ساه در معماری و شهرسازی عالی شورای ابالغ و مصوبه
 شان یز طرقبه ـ  و مشه  های شهرستان سیاسی و اداری مح ودۀ در کیلومترمربع 3/866 وسعت

 عمـومی  سرشـماری  اطالعات آخری  براساس. است قرارگرفته رضوی خراسان استان توابع از
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 روسـتایی  سکونتگاه 132 قالو در جمعیت نفر هزار 185 تع اد ،1395 ساه در مسک  و نفوس
 6.3 سـالیانۀ  رش  نرخ از 1390 تا 1385 های ساه طی که ان  حضور داشته شهر حریم داخل در

 و عنابسـتانی ) انـ   بوده برخوردار درص  9/4 سالیانۀ رش  نرخ از 95 تا 90 های ساه در و درص 
 نـرخ  شـاه  ( درصـ   25/2) مشه  شهری مح ودۀ جمعیت با مقایسه در که( 1397 خوارزمی،

 و عنابسـتانی ) بود خواهیم شهری مح ودۀ به نسبت حریم روستاهای در برابری 5/2 ساالنه رش 
عنـوان پـژوهش حاضـر، منطقـۀ موردمطالعـه در ایـ  پــژوهش        بـا توجـه بـه    (.1397 ،همکـاران 

مح ودۀ شماه و شماه غرب شهر مشه  واقع در حریم شهر است، جایی که دومی  آرامسـتان  
 هـ ر  بـا است. پژوهش حاضـر   گرفته شکلدر بیان مسئله،  ش ه ارالهدلیل مسالل  شهر مشه  به

 شـ ه   انجـام ای  مجموعه، بر زنـ گی روسـتاییان پیرامـونی    بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی 
تیمــوری، نوچــاه،  روســتای گنبــ واز، کالتــه 5اســت؛ بنــابرای  جامعــۀ نمونــه شــامل ســاکنان 

انـ . موقعیـت بهشـت     طوس است که در نزدیکی بهشت رضوان قرارگرفته کالکوب و امرغان
 ش ه است. رضوان و روستاهای نمونه در شکل زیر مشخ  

 

 
 موقعیت روستاهای نمونه و آرامستان بهشت رضوان   2کل ش
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 روش 

نامـه   تحقیق حاضر از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصـیفی ـ تحلیلـی مبتنـی بـر پرسـش      
ای و اطالعات مربوط به منطقۀ موردبررسی با توزیـع و تکمیـل    است. اطالعات نظری از کتابخانه

. واحـ  تحلیـل در ایـ     منطقۀ موردمطالعه گردآوری شـ   نامه و مصاحبه با مردم روستایی پرسش
پژوهش، فرد روستایی بوده و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را خانوارهای روستایی پنج روسـتای  

در ادامه برای تعیـی  حجـم خانوارهـای موردپرسشـگری در     . (N=933)تشکیل دادن   1395فوق 
خـانوار محاسـبه    144درص  تع اد  0.075ای روستاهای نمونه، با استفاده از فرموه کوکران با خط

هـا محاسـبه شـ .     که در مرحلۀ بع  نسبت به سهم و حجم تع اد خانوار هر روستا، تع اد نمونهش  
 (.2ج وه ) ای انتخاب ش ن . گیری تصادفی ـ طبقه ای  افراد با روش نمونه

 

 کل ۀنمونها از هر روستا و  تع اد نمونه   2جدول                          

 حجم نمونه جمعیت خانوار نام روستا
 18 132 40 کالته تیموری

 38 1،036 308 گنب واز
 17 108 32 نوچاه

 45 1،272 399 کالکوب
 26 562 154 امرغان طوس

 144 3،110 933 جمع
 

هایی کـه جهـت    نامه، برای تعیی  میزان اعتبار )روایی( شاخ  پ  از ت وی  پرسش
نامـۀ   ش ه است از اعتبار محتوا استفاده شـ . بـرای ایـ  منظـور، پرسـش       هیهسنجش متفیرها ت

ریــزی شــهری و روســتایی  اولیــه توســط ده نفــر از کارشناســان متخصــ  در حــوزۀ برنامــه
لحـاظ شـکل و محتـوا نظـرات خـود را درمـورد        موردارزیابی قرار گرفت و کارشناسـان بـه  

یـابی، برخـی از سـؤاالت حـذر و برخـی      نامه بیان کردن . براساس ایـ  ارز  سؤاالت پرسش
نامـه بـرای    ها تفییـر کردنـ . درنهایـت، پرسـش     لحاظ شکلی براساس نظرات آن دیگر هم به

آزمون پیشـی  آمـاده شـ . بـرای تعیـی  میـزان پایـایی )بـرآورد همسـانی یـا ثبـات درونـی(             
)بـا   نامه نیز از آزمون کرونباخ استفاده ش  که مشخ  ش  ضـریو آلفـای کرونبـاخ    پرسش
افـزار   های پیمـایش بعـ  از گـردآوری، در نـرم     ( در سطح باالیی قرار دارد. داده895/0رقم 

هــا در ســطح  وتحلیــل قــرار گرفتنــ . پــردازش داده موردبــازبینی و تجزیــهاس.پــی.اس.اس. 
هـای توزیـع فراوانـی،     توصیفی و استنباطی صـورت پـذیرفت. در بخـش توصـیفی از آمـاره     

از تحلیل عاملی اسـتفاده شـ .   نسبی و تجمعی و در بخش استنباطی میانگی ، درص  فراوانی 
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صـورت کمـی    دست آوردن وزن یا درجۀ اهمیت هر شاخ  به کارگیری ای  روش، به ه ر از به
دیگـر، هـ ر آن، کشـف     عبارت ها( است؛ به بسته )عامل های ترکیبی غیرهم و نیز استخرا  شاخ 

به روابط میان متفیرهاست؛ و به دنباه ایـ  مطلـو اسـت کـه     تری  الگو از میان الگوهای مربوط  ساده
ـیع و اساسـی       تـر  کمتوان برپایۀ تع اد  ش ه را می آیا متفیرهای مشاه ه ی متفیـر )عامـل( بـه گونـۀ وس

 (.8، ص 1397تبیی  کرد )عنابستانی و همکاران، 
 

 های تحقیق شاخ    3جدول 

 منبع متغیر ردیف

 1398محم رضاپور و همکاران،  دورتر روستاهای و شهر به روستاییان مهاجرت افزایش 1
 1390زاد،  حقیر و شوهانی آسایش و راحتی احساس و آرامش سلو 2

 1391و همکاران،  قهرودی آخون ی ج ی  روستای در سکونت و روستا ترک بهمن   عالقه 3
 1395، پور گردی و غالم دستی (معکوس مهاجرت) روستای به شهرها از گذاری یهسرما 4

 1382سعی نیا،  ترس و دلهره بی  مردم 5
 روستا مردم رخوت و کسالت 6 1393شجاعیان و همکاران، 

 الف 1388اسمعیلی،  مردم روانی آرامش کاهش 7
 1395پور،  گردی و غالم دستی روستاییان بی  در افسردگی مانن  و روانی روحی های بیماری 8

 1390زاد،  قیر و شوهانیح مردم سرزن گی و شادابی کاهش 9

 1391و همکاران،  آخون ی قهرودی روستا محیط در شلوغی و ازدحام 10

 ؛1398موالیی و همکاران،  روستاییان بی  در زن گی به کاهش امی  11
 روستاییان بی  در مذهبی و دینی باورهای ارتقای و حف  12 1398محم رضاپور و همکاران، 

 الف 1388اسمعیلی،  مردم بی  در ناامی ی و ناتوانی روحیۀ گسترش 13
 1392طاهری و همکاران،  روستا شرب آب ویژه به و آب منابع کاهش کیفیت 14
 1391و همکاران،  قهرودی آخون ی کاهش زراعی و باغی محصوالت کیفیت 15
 1392و همکاران،  علی ادی آن اطرار و روستا در زباله افزایش تولی  16

 ارتباطی های راه اطرار در رهاش ه های زباله مافزایش حج 17
ب؛ گلــــــی و  1388اســــــمعیلی، 
 1395همکاران، 

 روحی و جسمی ج ی  های یماریب شیوع 18
؛ گلــی و همکــاران، 1388حــالری، 
1395 

  1393شجاعیان و همکاران،  روستا در طیور و دام بی  بیماری شیوع 19

20 
ــانه ــا نشـ ــاریب از ییهـ ــا یمـ ــرا  و هـ ــت امـ ــا یپوسـ  یـ

 روستاییان بی  در پوستی های حساسیت
 ؛1398محم رضاپور و همکاران، 

 1392علی ادی و همکاران، 
 1395پور،  گردی و غالم دستی روستا در مضر جون گان و حشرات ازدیاد 21

 1393شجاعیان و همکاران،  روستا محیط در ب بو گازهای استشمام 22

 1390زاد،  حقیر و شوهانی اروست زیست محیط به اشت کاهش کیفیت 23
 1398های پژوهش،  منبع: یافته
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 ها یافته
های توصیفی در زمینۀ خصوصـیات دموگرافیـک جامعـۀ موردمطالعـه را نشـان       ویژگی 4ج وه 
درصـ  زن   1/52گویـان مـرد و    درص  از پاسخ 9/47شود  که مشاه ه می طور همانده .  می

درصـ  نیـز    42/10گویان زیر دیپلم و تنها  پاسخ درص  27/40ازنظر سطح تحصیالت نیز هستن ؛ 
گویـان کشـاورزی    درصـ  پاسـخ   8/43شـفل  دارای م رک لیسان  و باالتر هستن . همچنـی   

ــی اســت   ــان  درصــ  از پاســخ 47/28اســت. گفتن ــر کــمگوی درصــ   94/6ســاه و  10از  ت
 ان . ساه در روستای موردمطالعه سکونت داشته 32گویان، بیشتر از  پاسخ

 

 های دموگرافیک دهن گان براساس ویژگی توزیع فراوانی پاسخ   4ل  جدو

 درصد فراوانی نوع شغل درصد فراوانی جنسیت
 43.8 63 کشاورزی 52.1 75 زن
 9.0 13 خ مات دولتی 47.9 69 مرد
 28.5 41 بیکار 100.0 144 کل

 18.8 27 سایر درص  فراوانی تحصیالت
 100 144 جمع 13.19 19 ابت ایی

 درص  فراوانی تأهل 27.08 39 اهنماییر
 29.9 43 مجرد 43.06 62 دیپلم
 70.1 101 متأهل 6.25 9 دیپلم فوق

 100 144 جمع 10.42 15 لیسان 
 درص  فراوانی سابقۀ سکونت در روستا 100 144 جمع
 28.47 41 ساه 10تا  2بی   درص  فراوانی سن
 9.03 13 ساه 18تا  10بی   2.78 4 ساه 20از  تر کم
 28.47 41 ساه 25تا  18بی   59.03 85 ساه 30تا  20بی  
 27.08 39 ساه 32تا  25بی   31.25 45 ساه 40تا  30بی  

 6.94 10 ساه 32بیشتر از  6.94 10 ساه 40بیشتر از 
 100 144 جمع 100 144  جمع

 1398های پژوهش،  منبع: یافته
 

حداث آرامسـتان بهشـت رضـوان بـر     های مرتبط با اثرات ا بندی شاخص اولویت
 روستاهای نمونه

درمورد متفیرهای مربوط به اثرات اح ا  آرامسـتان بهشـت رضـوان بـر روسـتاهای نمونـه       
 کیفیـت  کـاهش »، «روسـتا  محـیط  در بـ بو  گازهای استشمام»شود که به ترتیو،  مشاه ه می
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 گسـترش »، «روسـتا  در مضـر  جونـ گان  و حشـرات  ازدیـاد »، «روستا زیست محیط  به اشت
بیشـتری  میـانگی  را از   « مـردم  بـی   دلهـره  و ترس»و « مردم بی  در ناامی ی و ناتوانی روحیۀ

 و شـهر  بـه  روسـتاییان  مهـاجرت  افـزایش » انـ  و در مقابـل متفیرهـای    نظـر روسـتاییان داشـته   
 احسـاس  و آرامـش  سـلو »، «روحی و جسمی ج ی  های بیماری شیوع»، «دورتر روستاهای
ی  میـانگی   تر کم« روستا شرب آب ویژه به و آب منابع کیفیت کاهش»و « شآسای و راحتی

 ذکر ش ه است. 5را به خود اختصاص دادن . اولویت سایر متفیرها در ج وه 
 

 گویان درمورد میزان تأثیر متفیرهای مربوط به اثرات آرامستان بهشت رضوان دی گاه پاسخ    5جدول 

 متغیر ردیف
میانگین 

 ای رتبه
اف انحر

 معیار
 رتبه

 23 0.906 2.57 افزایش مهاجرت روستاییان به شهر و روستاهای دورتر 1
 21 0.781 2.84 سلو آرامش و احساس راحتی و آسایش 2
 16 0.747 3.09 در روستای ج ی  من  به ترک روستا و سکونت عالقه 3
 10 0.853 3.33 گذاری از شهرها به روستای )مهاجرت معکوس( سرمایه 4
 5 1.023 3.44 ترس و دلهره بی  مردم 5
 7 0.762 3.42 کسالت و رخوت مردم روستا 6
 12 0.843 3.33 کاهش آرامش روانی مردم 7
 17 0.784 3.00 های روحی و روانی مانن  افسردگی در بی  روستاییان بیماری 8
 15 0.767 3.11 کاهش شادابی و سرزن گی مردم 9
 11 0.792 3.33 ط روستاازدحام و شلوغی در محی 10
 6 0.726 3.44 کاهش امی  به زن گی در بی  روستاییان 11
 8 0.732 3.40 حف  و ارتقای باورهای دینی و مذهبی در بی  روستاییان 12
 4 0.727 3.44 گسترش روحیۀ ناتوانی و ناامی ی در بی  مردم 13
 20 0.720 2.92 ویژه آب شرب روستا کاهش کیفیت منابع آب و به 14
 18 0.713 2.95 کاهش کیفیت محصوالت باغی و زراعی 15
 9 0.749 3.39 افزایش تولی  زباله در روستا و اطرار آن 16
 13 0.769 3.31 های ارتباطی های رهاش ه در اطرار راه افزایش حجم زباله 17
 22 0.839 2.60 های ج ی  جسمی و روحی شیوع بیماری 18
 19 0.720 2.92 ام و طیور در روستاشیوع بیماری بی  د 19
 14 0.859 3.26 های پوستی ها و امرا  پوستی یا حساسیت بیماری افزایش 20
 3 0.708 3.45 ازدیاد حشرات و جون گان مضر در روستا 21
 1 0.669 3.49 استشمام گازهای ب بو در محیط روستا 22
 2 0.766 3.49 زیست روستا کاهش کیفیت به اشت محیط 23

 )خیلی زیاد( 5)زیاد( و  4)متوسط(،  3)کم(،  2)خیلی کم(،  1* مقیاس: 
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یابی آرامسـتان دارای اثـرات    ده  که از نظر روستاییان مکان ها نشان می نتایج بررسی
هـا،   هـا در پیرامـون روسـتاها، شـیوع انـواع بیمـاری       محیطی )مانن  افزایش زبالـه  منفی زیست

وستاهای پیرامونی بوده است. هرچنـ  اثـرات اجتمـاعی    کاهش کیفیت آب شرب و ...( بر ر
اح ا  آرامستان نیز از نظر روستاییان باالست و آرامش روحـی و نشـاط و سـرزن گی بـی      

 یافته است.  مردم، کاهش
 

هـای   تحلیل عاملی متغیرهای مرتبط با تأثیر آرامستان بهشت رضوان بر سکونتگاه
 روستایی

 بـر یـری آرامسـتان بهشـت رضـوان     گ شـکل شـ ۀ ناشـی از    در مطالعۀ حاضـر اثـرات شناسـایی   
شـود. بـ ی  منظـور از تحلیـل عـاملی بـه        ی پیرامونی در قالو چن  متفیر کلی اراله میروستاها
استفاده ش  که ه ر از انجام آن رفع مشکل وابستگی درونـی  « های اصلی تجزیۀ مؤلفه»روش 

، 1388)شریفی و خالـ ی،   یا عامل است ها در چن  مؤلفه  ای از متفیرها و تلخی  آن مجموعه
یـک   بستگی، متفیرهایی که با هـی   . در مرحلۀ انتخاب متفیرها با تشکیل ماتری  هم(202ص. 

هــای بررســی وجــود  شــون . یکــی از راه بســتگی ن ارنــ ، حــذر مــی از متفیرهــای دیگــر هــم
نوسان اسـت، چنانچـه   در  1تا  0است که دامنۀ آن از  KMOبستگی بی  متفیرها مق ار آمارۀ  هم

های موجود برای تحلیل عاملی مناسـو هسـتن     بستگی باش ، هم 70/0مق ار ای  آماره بیش از 
 ده . و نتایج آزمون بارتلت را نشان می KMOمعیار  6(. ج وه 229، ص. 1387)غیاثون ، 

 

 روستاهای نمونهو آزمون بارتلت درمورد اثرات آرامستان بهشت رضوان بر  KMOنتایج آمارۀ    6جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی آزمون بارتالت KMOمقدار 
0.784 1050.855 253 0.000 

 1398های پژوهش  منبع: یافته
 

است که تأیی کنن ۀ تحلیل عـاملی   0.784برابر با  KMOبا توجه به ج وه، مق ار آمارۀ 
نیـز در سـطح صـفر     و بیانگر مناسو بودن آن است. همچنی ، نتـایج آزمـون کرویـت بارتلـت    

بسـتگی معنـاداری وجـود دارد. در     ؛ به ای  مفهوم که بی  متفیرهـا هـم  (sig<0/01)معنادار است 
دهنـ ۀ کفایـت    است که نشان 0.784برابر با  1برداری ای  پژوهش مق ار شاخ  کفایت نمونه

                                                                                                                                        
1. Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adeqeacy (KMO) 
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 است که بـا درجـۀ   1050.855گیری است. همچنی ، میزان مجذور کای کرویت بارتلت  نمونه
توان بیان کـرد، ایـ  مقـادیر حـاکی از مناسـو بـودن        در سطح معناداری صفر می 253آزادی 
مؤلفـۀ   23ها برای تحلیل عاملی استفاده کـرد. درمجمـوع از میـان     توان از داده هاست و می داده

( و پـ  از  7هشـت عامـل اسـتخرا  شـ ن  )جـ وه       1بـا توجـه بـه مـالک کیسـر     موردمطالعه 
بنـ ی   ، اثرات آرامستان بهشت رضوان در شش عامـل دسـته  Varimaxچرخش عاملی به روش 

گـذاری شـ ن . ایـ  هشـت عامـل درمجمـوع        ها نیز با توجه به ماهیت متفیرها نـام  ش ن . عامل
درصـ  از واریـان     28کنن .  درص  اثرات آرامستان بهشت رضوان را تبیی  می 71.54ح ود 
 7در جـ وه  نشـ ه بـود.    بینـی   در ای  تحقیق پیشمان ه مربوط به سایر متفیرهایی است که  باقی
هـایی کـه مقـادیر     ویژه و درص  واریان  و درص  واریان  تراکمی متناظر با تمام عامل مق ار

 ش ه است. بوده است نشان داده  1ها بیشتر از  ویژۀ آن
 

 ها شاخ  ۀمجموع از ها آن واریان  تبیی  درص  و ویژه مقادیر ش ه، استخرا  های عامل   7جدول 

مل
وا

ع
 

 مقادیر ویژة اولیه
مجموع محذورات با عاملی 

 قبل از دوران

مجموع محذورات بار عاملی 
 بعد از دوران

جمع 
 کل

درصد 
 واریانس

درصد 
تجمعی 
 واریانس

جمع 
 کل

درصد 
 واریانس

درصد 
تجمعی 
 واریانس

جمع 
 کل

درصد 
 واریانس

درصد 
تجمعی 
 واریانس

1 4.383 19.058 19.058 4.383 19.058 19.058 4.059 17.649 17.649 
2 3.618 15.729 34.787 3.618 15.729 34.787 3.413 14.837 32.486 
3 2.796 12.157 46.944 2.796 12.157 46.944 3.226 14.025 46.511 
4 2.676 11.633 58.577 2.676 11.633 58.577 2.962 12.878 59.390 
5 1.509 6.559 65.136 1.509 6.559 65.136 1.397 6.076 65.465 
6 1.473 6.403 71.539 1.473 6.403 71.539 1.397 6.074 71.539 
 اصلی اجزای تحلیل و تجزیه: استخرا  روش

 

دهـ . بـا    مان ه پ  از چـرخش را نشـان مـی    بارهای عاملی شش عامل باقی 8ج وه 
شاخ ، شـش   23ها و نتیجۀ تحلیل عاملی روی  بستگی هریک از شاخ  توجه به میزان هم

در شـ .  هـا فـراهم    گـذاری عامـل   ش ه است و امکان نام عنوان اثرات اصلی شناسایی عامل به
توان بـه شـر  ذیـل     گانۀ ای  تحقیق را می های هشت ش ه در عامل متفیرهای بارگذاریادامه 

 گذاری کرد. تحلیل و نام

                                                                                                                                        
1. Kaiser 
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 محیطـی ناشـی از آرامسـتان رضـوان بـر      گانۀ اثرات اجتماعی و زیست بارهای عاملی عوامل شش   8جدول 
 روستاهای پیرامونی                 

 متغیر ردیف
بار 

 عاملی

شماره / نام 
 عامل

مقدار 
 ویژه

درصد 
واریانس 

 شده تبیین
 عامل اوه: 0.925 ازدیاد حشرات و جون گان مضر در روستا 1

کاهش 
به اشت 

 محیطی زیست

3.38 19.058 
 0.339 استشمام گازهای ب بو در محیط روستا 2
3 

 زیست روستا کاهش کیفیت به اشت محیط
0.932 

 0.784 یط روستاازدحام و شلوغی در مح 4

 عامل دوم:

کاهش امی  به 
 زن گی

3.618 15.729 
 0.930 کاهش امی  به زن گی در بی  روستاییان 5
حف  و ارتقای باورهای دینـی و مـذهبی در بـی      6

 روستاییان
0.888 

 0.441 گسترش روحیۀ ناتوانی و ناامی ی در بی  مردم 7
 0.821 ترس و دلهره بی  مردم 8

 سوم: عامل

مشکالت 
امنیتی، روحی 
 و روانی

2.796 12.157 

 0.496 کسالت و رخوت مردم روستا 9
 0.740 کاهش آرامش روانی مردم 10
های روحی و روانـی ماننـ  افسـردگی در     بیماری 11

 بی  روستاییان
0.677 

 0.433 کاهش شادابی و سرزن گی مردم 12
 0.739 یژه آب شرب روستاو کاهش کیفیت منابع آب و به 13

 عامل چهارم:

کاهش کیفیت 
 محیطی

2.676 11.633 
 0.803 کاهش کیفیت محصوالت باغی و زراعی 14
 0.944 افزایش تولی  زباله در روستا و اطرار آن 15
ــه  16 ــزایش حجــم زبال هــای رهاشــ ه در اطــرار   اف

 های ارتباطی راه
0.465 

بـه شـهر و روسـتاهای    افزایش مهـاجرت روسـتاییان    17
 دورتر

0.782 

 عامل پنجم:

کــاهش تعلــق  
 مکانی

1.509 6.559 
 0.865 سلو آرامش و احساس راحتی و آسایش 18

در روسـتای   من  به ترک روستا و سـکونت  عالقه 19
 ج ی 

0.534 

گذاری از شهرها بـه روسـتای )مهـاجرت     سرمایه 20
 معکوس(

0.482 

 0.763   جسمی و روحیهای ج ی شیوع بیماری 21
 عامل ششم:

 شیوع بیماری
 0.333 شیوع بیماری بی  دام و طیور در روستا 22 6.403 1.473

 0.790 های پوستی ها و امرا  یا حساسیت افزایش بیماری 23
 1398های پژوهش  منبع: یافته
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 نان روستاهای پیرامونیم ه حاصل از تحلیل عاملی تأثیر آرامستان بهشت رضوان بر ساک   3شکل 
 1398های تحقیق،  منبع: یافته

 

ــه ــابر یافت ــه بن ــل عــاملی، مهــم  دســت هــای ب ــرات اجتمــاعی و  آمــ ه از تحلی ــری  اث ت
محیطی ناشی از اح ا  آرامستان بهشت رضوان بر روستاهای نمونه به ترتیـو عامـل    زیست
 در مضـر  نـ گان جو و حشـرات  )ازدیاد 19.058محیطی با واریان   زیست به اشت کاهش

زیسـت(،   محـیط   به اشـت  کیفیـت  روستا؛ کـاهش  محیط در ب بو گازهای روستا، استشمام
روسـتا،   محیط در شلوغی و ازدحام )باع  15.729زن گی با واریان   به امی  عامل کاهش

 بـی   در مـذهبی  و دینـی  باورهـای  ارتقـای  و روستاییان، حف  بی  در زن گی به امی  کاهش
 روحـی ، امنیتـی  مردم(، عامل مشکالت بی  در ناامی ی و ناتوانی روحیۀ رشروستاییان، گست

 مـردم، کـاهش   رخـوت  و مـردم، کسـالت   بـی   دلهـره  و )ترس 12.157روانی با واریان   و
روسـتاییان و   بـی   در افسـردگی  ماننـ   روانـی  و روحـی  هـای  مـردم، بیمـاری   روانی آرامش
 11.633محیطـی بـا واریـان      یـت کیف مـردم(، عامـل کـاهش    سـرزن گی  و شادابی کاهش
 و بـاغی  محصـوالت  روستا، کـاهش کیفیـت   شرب آب ویژه به و آب منابع کیفیت )کاهش

 در رهاشـ ه  هـای  زبالـه  حجـم  آن، افـزایش  اطـرار  و روسـتا  در زباله تولی  زراعی، افزایش
 مهـاجرت  )افـزایش  6.559مکانی بـا واریـان     تعلق ارتباطی(، عامل کاهش های راه اطرار

 
اثرات آرامستان 

 بهشت رضوان

 مشکالت امنیتی، روحی و روانی

 

 کاهش امی  به زن گی

 

 کاهش کیفیت محیطی

 شیوع بیماری

 

 کاهش به اشت زیست محیطی

 کاهش تعلق مکانی

 

19.058 

15.729 

12.157 

11.633 

6.559 

6.403 
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 منـ   آسایش، عالقه و راحتی احساس و آرامش دورتر، سلو روستاهای و شهر به تاییانروس
 روســتای بــه شــهرها از گــذاری ج یــ  و ســرمایه روســتای در ســکونت و روســتا تــرک بــه
 ج یـ   هـای  بیمـاری  )شـیوع  6.403و عامل شیوع بیماری با واریـان    ((معکوس مهاجرت)

 یـا  امـرا   و هـا  بیمـاری  روستا، افـزایش  در ورطی و دام بی  بیماری روحی، شیوع و جسمی
روستاییان( است. گفتنی اسـت کـه احـ ا  آرامسـتان بهشـت       بی  در پوستی های حساسیت

کننـ ۀ   بیماری با توجه به میزان واریان  تبیـی   مکانی و شیوع تعلق رضوان بر عوامل کاهش
 ی  تأثیر را داشته است.تر کمنسبت سایر عوامل دارن ،  کمی که به

در ادامه برای بررسی میزان تـأثیر آرامسـتان بهشـت رضـوان بـر عوامـل اجتمـاعی و        
ش ه از تحلیل عاملی، )متفیرهای مؤثر در هر عامل با هم ترکیـو( و   محیطی استخرا  زیست

 شـ ه اسـت.   ای اسـتفاده   تـک نمونـه   Tبا توجه به نرماه بـودن متفیرهـای تحقیـق از آزمـون     
سـنجش شـ ه و ثابـت     3گانـه بـا میـانگی  فرضـی      ۀ عوامل ششش  بنابرای  میانگی  محاسبه

تر و در حـ  باالسـت و بـا توجـه بـه       بزر  3گویان از  شود که میانگی  واقعی نظر پاسخ می
است ای  ابعاد معنـادار بـوده و    0.05از  تر کمعامل  4که برای  آم ه دست میزان معناداری به

 روحـی ، امنیتـی   و پایی  چهار عامل مشکالتکل جامعه است. همچنی  ح  باال تعمیم به قابل
محیطـی   زیسـت  به اشت محیطی و کاهش کیفیت زن گی، کاهش به امی  روانی، کاهش و

مثبت بوده است؛ ب ی  معنی که میانگی  جامعه در ای  ابعـاد بیشـتر از مقـ ار مـورد آزمـون      
حـ ا  بهشـت   محیطـی ا  است که ای  نتیجه گویای ای  است که تأثیرات اجتماعی و زیست

رضوان در روستاهای نمونه، در ح  زیاد بـوده اسـت؛ و کـاهش امیـ  بـه زنـ گی بـا آمـارۀ         
بیشـتری  نقـش را داشـته اسـت.      10.382محیطی با آمارۀ  و کاهش به اشت زیست 10.777

بیشـتر از مقـ ار    شـیوع بیمـاری و کـاهش تعلـق مکـانی     گفتنی اینکه سطح معناداری عوامل 
 (.9م به کل جامعه نیست )ج وه است و قابل تعمی 0.05

استفاده شـ ه اسـت.    ARASبن ی دقیق روستاهای نمونه، از تکنیک  در ادامه برای رتبه
 تکنیک 

1
ARAS پیشـنهاد شـ . ایـ  روش     2010و همکارانش به سـاه   2وسیلۀ زاوادساکاسبه

هتـری   گیری چن معیاره برای انتخاب بهتـری  گزینـه اسـت. ب    های تصمیم یکی از بهتری  روش
ی  فاصله را از عوامل مثبت داشـته  تر کمگزینه آن است که بیشتری  فاصله را از عوامل منفی و 

گیـری(   )مـاتری  تصـمیم  ها  براساس معیارها  باش . در گام نخست ماتری  امتیازدهی شاخ 
 دهن . نشان می  xijو هر داریۀ آن را با  xتشکیل ش ه است. ماتری  تصمیم را با 

                                                                                                                                        
1. Additive Ratio Assessment 

2. Zavadskas 
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 رزیابی اثرات آرامستان بهشت رضوان )عوامل استخراجی تحلیل عاملی( بـر روسـتاهای پیرامـون   ا   9جدول 
 ای( یک نمونه T)آزمون                  

متغیرهای 
 تحقیق

 میانگین
انحراف 

 معیار
 tآماره 

میزان 
 معنادار

اختالف 
 میانگین

 اختالف% 95 اطمینان فاصلة

 باال پایین

کـــاهش تعلــــق  
 مکانی

2.958 0.550 0.909- 0.365 0.042- 0.132- 0.049 

مشکالت امنیتی، 
 روحی و روانی

3.260 0.428 7.275 0.000 0.260 0.189 0.330 

ــه  کــاهش امیــ  ب
 زن گی

3.403 0.448 10.777 0.000 0.403 0.329 0.477 

ــت   ــاهش کیفی ک
 محیطی

3.142 0.410 4.163 0.000 0.142 0.075 0.210 

 0.009 -0.157 -0.074 0.079 -1.769 0.502 2.926 شیوع بیماری
کاهش به اشـت  

 محیطی زیست

3.475 0.548 10.382 0.000 0.475 0.384 0.565 

 1398های تحقیق،  منبع: یافته
 

گیـری بـا روش خطـی صـورت گرفتـه       سازی ماتری  تصمیم مقیاس در گام دوم بی
دهنـ . در   نشان مـی  nijرا با  با  و هر داریه آن Nمقیاس ش ه را با  است. هر داریۀ ماتری  بی

هـا   گیرد. اگر شـاخ   با روش خطی صورت می 1 نرماه سازی مطابق رابطۀ  ARASتکنیک 
ابت ا بای  معکوس شـون  و  سـپ  بـه روش خطـی نرمـاه       2از نوع منفی باشن  مطابق رابطۀ 

 شون .

 

 
 

تب یل شـود.   (V)مقیاس موزون  به ماتری  بی (N)مقیاس  در گام سوم بای  ماتری  بی
در ایـ   را داشـته باشـیم.   هـا   مقیاس موزون بای  اوزان شاخ  دست آوردن ماتری  بیبرای به

دهـی   مکـانی اسـت از روش وزن  های  بر داده های انتخابی ما مبتنی تحقیق به دلیل اینکه شاخ 
شـ ه ضـرب    مقیـاس  شـ ه در مـاتری  بـی    . اوزان محاسـبه آنتروپی شانون اسـتفاده شـ ه اسـت   

 شود. نشان داده می  Vش ۀ موزون گوین  و با  مقیاس شود. ماترس حاصل را ماتری  بی یم
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زیـر محاسـبه    4وسیلۀ مطلوبیـت بـا رابطـۀ    در گام چهارم میزان مطلوبیت هر گزینه به
 شود: می

 
 

  Siشـود. بهتـری  گزینـه آن اسـت کـه      هر شاخ  برابر یک می  vijمجموع مقادیر 
ی  درنهایـت بایـ  درجـۀ مطلوبیـت محاسـبه شـود. درجـۀ مطلوبیـت         تری دارد. همچن بزر 
 محاسبه است: قابل 5نشان داده ش ه و با رابطۀ    Kiبا    Aiگزینۀ 

 
 

 بن ی روستاها و رتبه ARASنتیجۀ نهایی م ه    10جدول 
 امرغان طوس کالکوب نوچاه گنبدواز کالته تیموری روستا
Si 0.101 (SO) 0.111 0.099 0.098 0.099 

Ki 0.904 0.907 0.889 0.88 0.887 

 4 5 3 1 2 رتبه

 1398های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

آمـ ه   دسـت  تر باش  گزینه بهتر خواه  بود. نتایج بـه  هر چه به یک نزدیک Kiمق ار 
دهـ  روسـتاهای گنبـ واز، کالتـه تیمـوری بیشـتری         (  نشان مـی 10)ج وه  ARASاز م ه 

انـ ، ولـی در روسـتای کالکـوب آرامسـتان       ان بهشت رضوان داشتهتأثیرپذیری را از آرامست
محیطـی را دارد. ایـ  امـر بیـانگر آن اسـت کـه روسـتاهای         ی  تأثیر اجتماعی و زیستتر کم

تر بیشتری  تأثیرپذیری را داشته و با افزایش فاصله از آرامستان، اثـرات منفـی آن بـر     نزدیک
 ش ه است. تر کمزن گی روستاییان 

 

 گیری نتیجه
های ضـروری اجتماعـات انسـانی، در     عنوان یکی از کاربری آرامستان یا گورستان امروزه به

یابـ .   ها اسقرار یافته و می آن ۀش  شناخته ۀشهرها، در خار  از عرص شهرهای بزر  و کالن
شـهرها و عـ م تناسـو جمعیـت متوفیـان و       ویـژه در کـالن   نظر به رش  سـریع شهرنشـینی بـه   
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ها، ضروری است تا بسـترهای مناسـو و مسـتع  اسـتقرار      نیاز جهت دف  آنهای مورد مکان
های الزم برمبنای اسـتان اردهای موجـود و    آرامستان شناسایی و اق امات و ایجاد زیرساخت

 مصوب در ای  زمینه صورت گیرد.
 محیطـی  زیست منفی اثرات که است شهری مزاحم های کاربری از یکی ها آرامستان

 یا اموات شویو شست از ناشی های آلودگی است ممک  که منظر ای  از، ردگذا می جای به
 زیرسـطحی  هـای  آب و کـرده  نفوذ خاک زیری  های الیه به جنازه فیزیولوژیک شکل تفییر
 شـهر  مرکز در آرامستان ای  ایجاد که است روانی و روحی اثرات دیگر نکتۀ؛ کن  آلوده را

 بـه  هـا  آن تبـ ه  و شـهرها  گسـترش  بـا ؛ باشـن   شهر از  خار و متع د بای  ها آرامستان؛ دارد
 اینکـه  ضـم  ؛ باشـ   داشته وجود مردم تمام برای آرامستان به آسان دسترسی بای  شهر کالن
 نـوع ، بـاد  جهـت ، توپـوگرافی  شـیو  قبیل از شهرسازی قواع  بای  ها آرامستان ای  ایجاد در

در همـی  راسـتا مـ یریت     .شود رعایت...  و خاک بافت، اکولوژیک های ویژگی، مالکیت
شهر مشه  نیز با توجه به مسالل ذکرش ه و ظرفیت و مسافت آرامسـتان بهشـت    شهری کالن

 ان . رضا، آرامستان بهشت رضوان را نیز در شماه شهر مشه  اح ا  کرده
بررسی منابع پژوهشی مرتبط، معیارهـای مـورد توافـق و مسـتن       باپژوهش حاضر نیز 

بهشـت   رامسـتان آسپ  به شـناخت وضـعیت موجـود     کرده است،شناسایی در ای  زمینه را 
ــه مشــه شــهر در شــماه  رضــوان ــاعی و زیســت  و پرداخت ــرات اجتم ــر  اث محیطــی آن را ب
برای ایـ  منظـور پـنج روسـتای گنبـ       . های روستایی پیرامونی بررسی کرده است سکونتگاه

بـه فاصـلۀ نزدیـک بـه ایـ        کالته تیموری، نوچاه، کالکوب و امرغان طـوس بـا توجـه   واز، 
عنوان جامعۀ نمونه انتخاب ش ن  و دی گاه ذهنـی سـاکنان ایـ  روسـتا درمـورد       آرامستان به

درادامه بـرای تحلیـل اثـرات    شان موردبررسی قرار گرفتن .  اثرات ایجاد آرامستان بر زن گی
ل عاملی به آرامستان بهشت رضوان بر روستاهای پیرامونی، براساس چن  متفیر کلی، از تحلی

( مشخ  0.784) KMOاستفاده ش . با توجه به مق ار آمارۀ « های اصلی تجزیۀ مؤلفه»روش 
است، همچنی  نتایج آزمون کرویـت بارتلـت     ش  که تحلیل عاملی برای ای  آزمون مناسو

بسـتگی   ؛ بـه ایـ  مفهـوم کـه بـی  متفیرهـا هـم       (sig<0/01)نیز در سطح صـفر معنـادار اسـت    
، اثرات اجتمـاعی و  Varimaxپ  از چرخش عاملی به روش دارد. بنابرای   معناداری وجود

بنـ ی شـ ن . ایـ  شـش عامـل       محیطی آرامستان بهشت رضوان در شش عامل دسـته  زیست
محیطی احـ ا  آرامسـتان بهشـت     درص  اثرات اجتماعی و زیست 71.54درمجموع ح ود 

 کنن . رضوان، بر روستاهای پیرامونی را تبیی  می
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ــاب ــهبن ــه ر یافت ــل عــاملی، مهــم  دســت هــای ب ــرات اجتمــاعی و  آمــ ه از تحلی ــری  اث ت
محیطی ناشی از اح ا  آرامستان بهشت رضوان بر روستاهای نمونه به ترتیـو عامـل    زیست

)ازدیاد حشـرات و جونـ گان مضـر در     19.058محیطی با واریان   کاهش به اشت زیست
زیسـت(،   کـاهش کیفیـت به اشـت محـیط     روستا، استشمام گازهای ب بو در محیط روستا؛ 

و عامل مشکالت امنیتی، روحـی و روانـی    15.729عامل کاهش امی  به زن گی با واریان  
است. گفتنی اسـت کـه احـ ا  آرامسـتان بهشـت رضـوان بـر عوامـل          12.157با واریان  

نسـبت   کنن ۀ کمی که بـه  کاهش تعلق مکانی و شیوع بیماری با توجه به میزان واریان  تبیی 
 ی  تأثیر را داشته است.تر کمسایر عوامل دارن ، 

شـ ۀ عوامـل    ای میـانگی  محاسـبه   تـک نمونـه   Tدر ادامه با توجـه بـه نتـایج آزمـون     
گویـان از   شود که میانگی  واقعی نظر پاسخ سنجش و ثابت می 3گانه با میانگی  فرضی  شش
ــ   بــزر  3 أثیرات اجتمــاعی و تــر و در حــ  باالســت. ایــ  نتیجــه گویــای ایــ  اســت کــه ت

محیطی اح ا  بهشت رضوان در روستاهای نمونه، در ح  زیاد بوده است؛ و کاهش  زیست
بیشـتری    10.382محیطی با آمارۀ  و کاهش به اشت زیست 10.777امی  به زن گی با آمارۀ 

 ARASنقش را داشته است. همچنی ، برای رتبه بنـ ی دقیـق روسـتاهای نمونـه، از تکنیـک      
 ، کــه روســتاهای گنبــ واز، کالتــه تیمــوری بیشــتری  تأثیرپــذیری و روســتای  اســتفاده شــ
محیطـی را پذیرفتـه اسـت؛ کـه ایـ  امـر نشـان         ی  تـأثیر اجتمـاعی و زیسـت   تر کمکالکوب 

تر بیشتری  تأثیرپذیری را داشته و با افزایش فاصـله از آرامسـتان،    ده  روستاهای نزدیک می
 اسـت  ضروری نکته ای  ذکر انتها ش ه است. در تر کماثرات منفی آن بر زن گی روستاییان 

هـا در نقـاط    درمورد اثرات اجتمـاعی و زیسـت محیطـی آرامسـتان     مطالعاتی نبود دلیل به که
 پژوهشـی  مطالعه، ای  و ن اشته وجود قبلی تحقیقات با تحقیق نتیجۀ مقایسۀ امکان روستایی،
 رود. می شمار به اکتشافی

 مختلـف  شـهرهای  در هـا  گورسـتان  بـه  کلی رویکردی لهمقا ای  در که است گفتنی
، آرامستان هر و شهر هر برای ریزی و برنامه گیری تصمیم که است ب یهی و بود م نظر ایران
 .دارد بررسـی  و تحقیق به نیاز آین ه در که هاست آن خاص شرایط سنجش و مطالعه نیازمن 

 .است هش  پژوهش اراله چارچوب براساس راهکارهایی ادامه در
 وجـود  بـه  و مقـابر  کـردن  حفـ   بـا  گردشـگری  و تفـر   بـرای  راهکارهایی ایجاد ●
 آرامگاهی؛ معماری آوردن

 مراجعان؛ و مردم توسط مثمر درختان کاشت امکان کردن فراهم ●
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 آرامستان؛ در فرهنگی موردنیاز عملکردهای با فضاهایی و موزه ایجاد ●

 و پویـایی  برای افراد بیشتر هرچه تردد نی همچ و مردم تعامل برای فضاهایی ایجاد ●
 سرزن گی؛

 یادمانی؛ بناهای و بومی الگوهای با محلی های آرامستان ایجاد ●

 محـیط  در امنیـت  و تبـای   تنـوع،  ارتقای و آرامستان مختلف فضاهای نورپردازی ●
 آرامستان؛

 کالب ی؛ صرفا  هویت بی و تیپ الگوی با آرامستان اح ا  از پرهیز ●

 و ج یـ   هـای  آرامسـتان  اح ا  در مراجعان عمومی های نیازمن ی به جامع وجهت ●
 به اشتی، های سروی  نمازخانه، یا مسج  همچون ریزفضاهایی) فعلی های توسعۀ آرامستان

 خــانوادگی، هـای  آرامگـاه  سـوگواری،  هـای  سـال   رسـتوران،  و سـال  پـذیرایی   وضـوخانه، 
 ؛....( و همگانی پارکین 

 اجتمـاعی،  معیارهـای  بـه  توجـه  بـا  ای منطقـه  و محلی ج ی  های امستانآر یابی مکان
 سـالمت  امنیـت،  ایمنـی،  کـارکردی،  سـازگاری  ازجملـه ) مذکور محیطی زیست و فرهنگی
 ؛(وقف ویژه به فرهنگی و اجتماعی های و سنت هویت ها، محله و شهر

 ق یمی؛ های گورستان برای حفاظتی مقررات و قوانی  ت وی  ضرورت

 ها. گورستان هویتی مهم وجوه از یکی عنوان به ها گورستان فرهنگی منظر به توجه
 

 منابع 
 . 62ـ 58، 13، ایرانشهر ان یشۀنزدیک؟.  یا دور، الف(. گورستان 1388ش.س. ) اسمعیلی،

ان یشـۀ  مکان.  شناسی انسان منظر از گورستان فضای بر نگاهی، گورستان و ب(. ما 1388ش.س. ) اسمعیلی،
 .34ـ 31، 13، شهرایران

ــیابی،  ــ م،  م.،افراسـ ــفهانی مقـ ــری،   .،اصـ ــان(. 1395م. )و جعفـ ــه روش  مکـ ــتان بـ ــابی گورسـ   .AHPیـ
ــی   ــران  بـ ــی  کنفـ ــه  دومـ ــی یافتـ ــوم،   المللـ ــی در علـ ــوی  پژوهشـ ــای نـ ــاوری  هـ ــی و فنـ  ،مهن سـ

https://civilica.com/doc/550463. 
 دفـ   مرکـز  محیطـی  زیسـت  اثـرات  (. ارزیابی1391ا. ) و شاهوردی، ز.، فینی، اشرفی م.، قهرودی، آخون ی
 . فصلنامۀ(ANP) ای شبکه تحلیل فراین  م ه از استفاده با پیرامون روستاهای و شهرها بر کهریزک زبالۀ

 . 141ـ 123، 11، زاگرس ان از چشم جفرافیایی

 از اسـتفاده  بـا  یروسـتای  هادی های طر  پیشنهادی های کاربری  گزینیمکان تحلیل(. 1392جوانشیری، م. )

GIS (خوار شهرستان روستاهای :موردی نمونۀ). نامۀ کارشناسی ارش . دانشگاه فردوسی مشه . پایان 

 .5ـ 3، 13، ان یشۀ ایرانشهر(. گورستان، دور یا نزدیک؟. 1388حالری، م.ر. )
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 بررسـی  و شـهر  در هـا  آرامستان (. جایگاه1394ی. ) جامعی، م.، اسماعیلی، م.، منش، شریفی م.، حریرچیان،
 عمـران،  المللـی  بـی   کنگـرۀ  سـومی  زیست.  محیط و به اشت اصوه به توجه با ها آن یابی مکان ضوابط
 https://civilica.com/doc/470553تهران،. شهری توسعۀ و معماری

 اجتماعی و فرهنگی جوانو در ها گورستان جایگاه ارتقای (. چگونگی1390زاد، ی. ) شوهانی و س.، حقیر،
 عـ م  در متحـ   ملـل  سـازمان  مصوب 21 کار دستور نقصان به رویکرد با) ایران در شهری پای ار وسعۀت

 .94ـ 81، 17 نظر، باغ  فرهنگی(. تنوع امر به توجه
 شـهرون ان  بر آن سوء اثرات و ها آرامستان مکانی موقعیت بررسی (.1395پور، ی. ) غالم و م.، گردی، دستی
 مؤسسـۀ  تهـران:  .2016 شـهرداران  و شـوراها  جهانی اجالس نخستی  .(رجن بی آرامستان موردی مطالعۀ)

 داتی . توسعۀ نمودار
 فرهنگی. و علمی تهران: انتشارات. آرام ا. ترجمۀ .1  . تم ن تاریخ(. 1372و. . )، دورانت

 تحلیـل  از اسـتفاده  بـا  آرمسـتان  یـابی  مکان (.1396آ. ) مهر، معی و  م.، پور، امی ی ی.، تازش، م.ر.، رضایی،
 ریـزی  برنامـه (. لیکـک  شـهر : مـوردی  نمونـۀ ) جفرافیـایی  اطالعـات  سـامانۀ  و فـازی  دلفی مراتبی سلسله
 .178ـ167، 28، ای منطقه

 .8کشور،  .  وزارت . تهران: انتشاراتسبز شهرداری کتاب(. 1382سعی نیا، ا. )
 از اسـتفاده  با آرامستان ایجاد برای اضیار تناسو (. ارزیابی1393ا. ) و مرادی، م.، پور، امی ی ع.، شجاعیان،

GIS های م ه و FTOPSISS  وPROMETHEE زاگـرس  انـ از  چشـم شهر لیکک(.  :موردی )مطالعۀ ،
  .173ـ 161، 19

گیری و تحلیل سطح توسعۀ مناطق روستایی در استان کردسـتان   (. ان ازه1388شریفی، م.ا.، و خال ی، ک. )
 . 202ـ179، 67، اقتصاد کشاورزی و توسعهلی و تاکسونومی ع دی.  های تحلیل عام با استفاده از روش

بـر تلفیـق    گیـری چنـ معیاره مبتنـی    استفاده از تصـمیم  (.1393ک. )پناه،  علویو  ر.ع.، ،، عباسپورم. ،طاهری
 اصــفهان(.: مــوردی )مطالعــۀهــا  آرامســتان ۀدر انتخــاب مکــان بهینــ  ANP و  DEMATELهــای روش
 https://journals.ut.ac.ir/article_51213.html. 480 ـ463، 2 ،شناسی محیط
( ع) رضـا  بهشـت  آرامستان اثرات مطالعۀ (.1392جعفرپور، س. ) م.، و پذیرا، پور، ع.ا.، نجف  .، علی ادی،
، تبریز، محیط به اشت ملی همایش شانزدهمی  اطرار. مناطق زیرزمینی های آب کیفیت روی بر مشه 

 به اشت.  دانشک ۀ، یزتبر پزشکی علوم دانشگاه

 توسـعۀ  بـر  گـردی  بـوم  های اقامتگاه ایجاد آثار تحلیل و (. بررسی1397م. ) جوانشیری،  .، گیاهی، ع.ا.، عنابستانی،
 .23ـ1، (29) 2 ،فضایی ریزی برنامه. (چناران شهرستان رادکان روستای: نمونه) روستایی های سکونتگاه
 حـریم  روسـتایی  هـای  سـکونتگاه  فراروی های فرصت و ها چالش (.1397ا.ع. ) خوارزمی، و ع.ا.، عنابستانی،
 مشه . شهرداری انسانی توسعۀ و ریزی برنامه مشه : معاونت .مشه  شهر کالن

 . تهران: متفکران.ها در تحلیل داده SPSSافزار  کاربرد آمار و نرم(. 1387غیاثون ، ا. )

گزینـی   جهـت مکـان    GIS در محـیط   IO و منطق  AHP تلفیق م ه (.1385ک. )حبیبی، و ، م.کوهساری، 
، هـای اطالعـات مکـانی     سومی  همایش سیسـتم  .رامستان ج ی  شهر سنن  (آ) تجهیزات ج ی  شهری

 https://civilica.com/doc/10886، قشم
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 . 109ـ101، 9 هنر، فلسفی و نظری مطالعات مر . معماری (.1382م. )، کاشیگر
 مسـتع   هـای  پهنـه  شناسـایی ، امـوات  بـرای  مکـانی  (.1395م. ) ورفخرآبادی،پ و علی ط.، ،رحمانی ع.، گلی،

  .62ـ43، 25 ،شهری ریزی برنامه و پژوهش شیراز. شهر در آرامستان اح ا 
 ســوء اثــرات ارزیــابی (.1398تبریکــی، ش. ) و ســعی ی، آ.، عربــ یز ، ن.، ب.، آیرملــوی محم رضــاپور،

 علـوم  در بنیـادی   تحقیقـات  کنفـران   اولـی   شـهری.  زیسـت  محـیط  بـر  ها آرامستان نامناسو یابی مکان
ــۀ، تهــران بهشــتی شــهی  تهــران: دانشــگاه، محیطــی زیســت و کشــاورزی  ،کنفــران  دالمــی دبیرخان

https://civilica.com/doc/912988 . 
از  اهـ  آرامسـتان  توسـعۀ  و مکانیـابی  بر حاکم اصوه (. بازشناسی1398موالیی، ا.، توران پور، م. و آیشم، م. )

 و سـاختار  مطالعـات . (اصـفهان  باغ رضوان و فوالد تخت آرامستان: موردپژوهی) حاضر عصر تا گذشته
 .124ـ 95، 19 ،شهری کارکرد

  . 72ـ 64، 13، ان یشۀ ایرانشهرتهران،  شهر های گورستان تاریخی تحوه (. سیر1388ع.ر. )، زاده وزیری
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