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مقدمه
با افزایش جمعیت و رشد لجامگسیختة شهرها ،خدماترسانی به جمعیت شهرنشین یکی از مباحث مهم در برنامهریزی
شهری است .در کشورهای در حال توسعه ،بهدلیل فاحشبودن تفاوتهای اجتماعی -اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل
در خدمات شهری تفاوت فضایی شهرها تشدیده شده است (عبدی دانشپور« .)37 :1378 ،الگوی توزیع تراکم مراکز
خدمات شهری باعث ارزش متفاوت زمین در شهرها شده و به جداییگزینی گروههای انسانی در شهرها دامن زده است.
از این رو ،نقش برنامهریزان شهری در ایجاد ،تقویت ،یا کاهش جداییگزینیهای اجتماعی و تفاوت در سطح زندگی
شهروندان امری بدیهی و غیرقابل انکار است» (داداشپور و همکاران« .)6 :1393 ،از این گذشته ،بین نابرابریهای
فضایی و توزیع ناعادالنة خدمات و مشکالت زیستمحیطی و کالبدی در سطح شهر همواره یك رابطة چرخشی وجود
دارد که همدیگر را پشتیبانی کرده و در ادامه با رشد جمعیت و گسترش افقی و عمودی شهر را به محیطی غیرقابل
سکونت تبدیل میکنند» (داداشپور و همکاران)6 :1393 ،؛ بهطوریکه بسیاری از مشکالت شهرهای امروز را میتوان
در توزیع ناعادالنة خدمات در گذشتة شهرها دانست« .لذا ،گروههای مختلف انسانی مکانهای مخصوص به خود را دارند
که بر حسب فرایندهای رقابت در تملك و تسلط بر منابع و خدمات ،حاشیهرانی و جداییگزینی اجتماعی -فضایی تعیین
میشود» (قدیری« .)9 :1389 ،جدایی فضایی گروههای مختلف جمعیتی صفت بارز شهرهای تمام جوامع چه بیشتر و چه
کمتر توسعهیافته است .برای بسیاری از شهرها این جدایی نهتنها پدیدآورنده ،بلکه تشدیدکنندة برخی از مشکالت
اقتصادی -اجتماعی است» (عبدی دانشپور« .)37 :1378 ،در ایران روند ،تمرکزگرایی شهری باعث شد کمبود امکانات و
زیرساختارهای شهری با افزایش جمعیت شهری دوچندان شود و گروههای مختلف شهری متناسب با کیفیت زندگی
دسترسیهای متفاوتی به این امکانات داشته باشند» (میرآبادی و همکاران.)18 :1395 ،
در رابطه با شهر آبادان باید گفت پیدایش نفت و اقتصاد مبتنی بر نفت در خوزستان عامل اصلی شکلگیری و رشد
قارچگونة این شهر جدید شد« .این شهر یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای جدید ایجادشده در قرن بیستم در ایران
است که با پیشبینی پذیراشدن جمعیتی بالغ بر  300هزار نفر ایجاد شد .هدف از ساختن شهر ،جایدادن کارمندان و
کارگران پاالیشگاه بزرگ نفت آبادان و ایجاد تسهیالتی در صدور نفت بوده است .تعداد قابل مالحظهای مدیر و تکنسین
فنی اروپایی و تعداد کثیری کارگر عمدتاً از ایل بختیاری و از گوشه و کنار آبادان مسکن گزیدند» (مشهدیزاده دهاقانی،
« .)507-506 :1387شهری که اینگونه بهوجود آمده بر اثر روابط اقتصادی ناشی از تولید نفت و به مقتضای تمایل
سازندگان آن برشهایی را بر بدنة خویش میپذیرد و به بخشهای جدا از هم و با مورفولوژی اجتماعی متضاد تقسیم
میشود .بر این اساس ،سیمای شهر از دوگانگی شدید زیستی ،جمعیتی ،و طبقاتی حکایت میکند ».وسعت زمین
خانههای شهری در محالت بریم و بوارده (محالت شرکت نفت)  6تا  13برابر محالتی چون بهار و بهمنشیر بوده است.
جدایی محالت مسکونی ،تأسیسات شهری ،و جدایی ساکنان خارجی از جمعیت بومی نیز بهدلیل تأمین بیشتر خارجیها و
بهرهمندشدن آنها از شرایط مرفه شهری بوده است (مشهدیزاده دهاقانی .)509 :1387 ،به بیان دیگر ،با باالرفتن
ظرفیت پاالیشگاه نفت ،سرعت رشد شهر آبادان نیز افزایش یافت و شکلگیری بینظم و خودبهخودی بافت شهر در کنار
محالت برنامهریزیشده و طراحیشدة شرکتی سبب دوگانگیهایی در کل ساختار فضایی شهر به لحاظ برخورداری از
منابع ،امکانات ،و خدمات شهری شده است .بر این اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل الگوی توزیع امکانات و
خدمات شهری در ارتباط با عوامل اقتصادی و اجتماعی پرداخته میشود.
در رابطه با الگو و نحوة توزیع منابع و خدمات شهرهای پژوهشهای متعدد داخلی و خارجی انجام گرفته است که در
ذیل به معرفی نمونههایی از آنها پرداخته شده است.
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تالن ( )1998در پژوهش خود با نام «تجسم عدالت؛ نقشههای برابری برای برنامهریزان» بحث عدالت در توزیع
کاربریهای خدمات شهری از نوع فضای سبز را در شهر پوابلو کلرادو با معیار نیاز بررسی کرده است .وی ،ضمن مقایسة
تفاوتهای میان برنامههای تصویبشده برای ایجاد فضای سبز با میزان فضای سبز موجود ،ارتباط میان عوامل اقتصادی و
اجتماعی را با نحوة توزیع فضای سبز تأیید کرده است .تسو و همکاران ( )2005در پژوهش خود با نام «سنجش
شاخصهای یكپارچة دسترسیمحور در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات عمومی» در یکی از مناطق شهر رن ده

1

کشور تایوان ،با استفاده از روش خودهمبستگی فضایی ،الگوی فضایی توزیع خدمات امکانات شهری را مطالعه و سنجش
نمودند که نتیجة مطالعات آنان عدم تعادل و ناهمگونی در توزیع خدمات عمومی شهری را مشخص کرد .ژائو ( )2013در
پژوهشی تأثیر پراکندگی شهری بر جداییگزینی اجتماعی در شهر پکن و نقش محدود برنامهریزی فضایی را به انجام
رسانده است .وی در این پژوهش از شاخصهایی مانند تراکم خالص مسکونی ،کاربریهای مختلط ،مدارس ابتدایی ،و
بزرگراهها استفاده کرده و بر این اساس نتیجه گرفته است که جداییگزینی طبقاتی در شهر پکن از دهة  1990تشدید
شده است .بنا به نتایج پژوهش مذکور ،توزیع نابرابر و نامتعادل خدمات و منابع در حومههای شهری ،عالوه بر
پراکندهرویی در شهر ،به جداییگزینی اجتماعی نیز دامن زده است .پوراحمد و همکاران ( )1389پژوهشی با نام «الگوی
توزیع فضایی کاربریهای شهری در شهرهای نفتخیز (مطالعة موردی شهر دوگنبدان)» بهانجام رساندند .نتایج این
پژوهش ،که با تأکید بر تحلیلهای کمی انجام گرفته است ،حاکی از آن است که در نواحی مختلف شهر در میزان استفاده
از کاربریها تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ بهطوریکه نواحیای که وابسته به کارکنان و کارمندان شرکت نفت بودهاند از
حمایتهای مالی شرکت نفت بهره میبرند و از استانداردهای الزم در بیشتر فعالیتها و کاربریهای شهری بهرهمندند .در
طرف مقابل ،دیگر نواحی شهر که به تبع فعالیتهای نفتی در کنار آنها بهصورت ارگانیك بهوجود آمدند فاقد امکانات
رفاهی و زیربنایی شهری الزماند و تأثیرات این شکل از توسعه و توزیع نامطلوب و نابرابر کاربریهای شهری باعث ایجاد
نوعی دوگانگی فضایی در سطح شهر شده است .موسوی ( )1391در مقالهای با نام «شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی»،
با استفاده از مدلهای آماری ،به بررسی تأثیر الگوی توسعة شهری بر نحوة توزیع خدمات و امکانات شهری در شهر
میاندوآب پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد تراکم جمعیت با توزیع خدمات دارای رابطة معناداری نسبی است؛
بهگونهای که محلههایی با تراکم جمعیتی خیلی باال دارای توزیع خدمات کامالً نامتعادلاند .داداشپور و همکاران ()1393
در پژوهشی با نام «بررسی و تحلیل توزیع عادالنة خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان» ،با
بهرهگیری از مدلهای آمار فضایی در نرمافزار  ،Arc GISمشخص کردند که خدمات عمومی شهری در شهر همدان
خوشهای بوده ،بهطوریکه خدمات شهری بهصورت متمرکز در محالت برخوردارتر قابل مشاهده است که این مسئله
جداییگزینی اجتماعی را در شهر همدان پدید آورده است .میرآبادی و همکاران ( )1397در پژوهشی با نام «تبیین و
تحلیل عدم تعادل فضایی و سنجش عوامل مؤثر بر تمرکز و جداییگزینی در شهر مهاباد» ،با استفاده از روشها و
تکنیكهای آمار فضایی به این نتیجه دست یافتند که مهمترین عامل مسئلهساز ،قابل توجه ،و دارای اولویت در ساختار
فضایی شهر مهاباد ،که موجب ایجاد شکاف ،جداییگزینی ،و تمرکز فضایی شده است و همچنین دارای بیشترین اثر بر
عدم تعادل فضایی شهر مهاباد است ،عامل کالبدی و در رأس آنها تأسیسات و خدمات شهری است که این مسئله توجه
بیشتر مدیریت و برنامهریزی شهری را در امر ساماندهی کالبدی شهر میطلبد.
با عنایت به مطالب بیانشده ،نگارندگان در این پژوهش با بهرهگیری از فاکتورهای مهمی همچون استفاده از آمار و
اطالعات جدید و همچنین روشها و ابزارها و مدلهای مناسب برای اجرای تحقیق در راستای تبیین و تحلیل بهتر توزیع
1. Ren-de
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الگوی خدمات شهری و عوامل مؤثر بر آن کوشیدهاند تا درنهایت برای ساماندهی و متعادلسازی شهر آبادان از لحاظ
برخورداری از خدمات شهری به ارائة راهحلهای عملی و اجرایی بپردازند.

مبﺎنینظﺮي
از آنجا که شهرداریها ارائهدهندگان اصلی خدمات و کاالها در سطح شهرند ،دامنة آن به افراد خاصی محدود نمیشود،
بلکه همة حوزة عمل شهرداری در سطح شهر را شامل میشود .به عبارت دیگر ،هر سازمان ،نهاد ،و افرادی که بهصورت
رسمی یا غیررسمی بر فرایند مدیریت شهر اثرگذارند در حیطة مدیریت شهری قرار میگیرند .بر این اساس ،وظایف
مدیریت شهری عبارتاند از:
« .1آمادهسازی زیرساختهای اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها؛
 .2آمادهسازی خدمات الزم برای توسعة منابع انسانی و بهبود بهرهوری و بهبود استانداردهای زندگی شهری؛
 .3تنظیم فعالیتهای تأثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت و سالمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری؛
 .4آمادهساختن خدمات و تسهیالت الزم برای پشتیبانی فعالیتهای مولد و عملیات کارآمد مؤسسههای خصوصی در
نواحی شهری» (لطفی و همکاران .)105 :1388 ،بهطوریکه این فرایند الگوی ارائة خدمات شهری را تحت تأثیر قرار
داده است .اما بر مبنای تعریف عمومی« ،فعالیتهای خدماتی» فعالیتهایی هستند که در خصوص ایجاد تسهیالت برای
زندگی افراد و تسهیل فرایند تولید صورت میگیرند که شامل خدمات رفاهی ،اجتماعی ،فنی ،زیرساختی مبتنی بر
تجهیزات و تأسیسات شهری مانند جمعآوری زباله ،انرژی ،فضای سبز ،ایمنی و ارتباطی ،و سایر موارد است و بعضاً برای
تداوم زندگی شهری ضرورت دارد (مهندسین مشاور ویستا.)30 :1381 ،
کﺎربﺮيﻫﺎيخدمﺎتعﻤومیﺷهﺮيو عنﺎصﺮآندرمقﯿﺎسمحله


شاید اولین حلقة فرایند خدماترسانی در شهرها فضا و زمینی است که به امور خدماتی اختصاص دارد و عدم تکاپوی
تأمین این فضاها و توسعة امکانات زیرساختی مستقر در آنها برای ارائة خدمات شهری نقش اصلی را در فرایند پویایی
خدماترسانی آن ایفا میکند .فضاهای آموزشی ،بهداشتی ،پارکها ،حمل و نقل ،آرامستانها از جمله مراکز خدماتی
هستند که بهصورت واحدهای جداگانه یا مجتمع در سطح شهر ایجاد میشوند و عملکردهای مستقر در آنها برای ارائة
خدمات به ساکنان شهر سازماندهی میشوند .معموالً ،در طرحهای جامع و تفضیلی این فضاها دیده میشوند (فالحپسند،
 .)94 :1383بهطور کلی ،خدمات عمومی شهری شامل کاربریهای آموزشی ،فضای سبز و بوستان ،درمانی -بهداشتی،
فرهنگی -مذهبی ،و ورزشی میشود (داداشپور و همکاران.)16 :1393 ،
ارزشگذاري توزیع ﻓضﺎیی در خدمﺎت عﻤومی ﺷهﺮي


از مهمترین عوامل در برنامهریزی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کاملتر عدالت فضایی است« .در
این راستا ،کاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند که با پاسخگویی به نیازهای جمعیتی ،افزایش منفعت
عمومی ،و توجه به استحقاق و شایستگی افراد میتوانند با برقراری عادالنهتر ابعاد عدالت فضایی ،عدالت اجتماعی ،و
عدالت اقتصادی را برقرار نمایند .لذا ،عدالت در شهر باید به گزارههای زیر پاسخگو باشد:
الف) تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خدمات؛
ب) استفاده از توان بالقوه و بالفعل در شهر؛
ج) از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر؛
د) جلوگیری از بهوجودآمدن زاغههای فقر» (وارثی.)95 :1386 ،
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«دیوید هاروی 1ماهیت عدالت اجتماعی برای سنجش عادالنهبودن توزیع منابع و خدمات تحت سه معیار زیر عنوان
میکند :معیار نیاز بهعنوان مهمترین معیار ،منفعت عمومی ،و استحقاق» (دادشپور و رستمی.)175 :1390 ،
 .1نﯿﺎز :احتیاجات و نیازهای انسان ثابت نیستند و به موازات تحول جامعه نیاز هم تحول مییابد .نیاز به حداقل خدمات را
چه از حیث کمی چه به لحاظ کیفی میتوان تعیین کرد .افراد دارای حقوق مساوی در بهرهبرداری از منابع و امتیازاتاند؛ ولی
نیاز به همه مشابه نیست .تساوی در بهرهبرداری از دیدگاه افراد بهصورت تخصیص نابرابر منافع جلوهگر میشود.
.2کﻤک به مصﺎلح عﻤومی :در اینجا مسئلة اصلی این است که تخصیص منابع به یك منطقه چگونه در وضع سایر
مناطق تأثیر میگذارد .فنون چندی برای حل پارهای از این مسائل در تحلیل ضریب فزایندگی بین منطقهای ،قطب رشد ،و
اثرهای خارجی تکنولوژی وجود دارد .اگر مراد دستیافتن به عدالت اجتماعی باشد ،معنای منفعت عمومی باید نسبت به
نتایج توزیعی جنبة ثانوی داشته باشد.
.3استحقﺎق« :استحقاق در چارچوب جغرافیایی تخصیص منابع اضافی برای جبران مشکالت اجتماعی و طبیعی
خاص هر منطقه است .از نظر هاروی ،عدالت اجتماعی در شهر باید به گونهای باشد که نیازهای جمعیت شهری را پاسخگو
باشد؛ به تخصیص منطقهای منابع را به گونهای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و افتراق نسبت به استحقاق حقوق
خود مواجه باشند» (تقوایی و همکاران.)399-398 :1394 ،
همچنین ،در نتیجهگیری از مطالب ارائهشده در بخشهای فوق میتوان سه اصل زیر را بهعنوان اصولی که
تأمینکنندة عادالنهبودن توزیع است نام برد:
 .1سازمانیابی فضایی و الگوی خدماترسانی باید به نحوی باشد که نیازهای جمعیت را پاسخ گوید .این امر مستلزم
یافتن روش عادالنهای برای تعیین و سنجش نیاز است.
 .2آن سازمانیابی فضایی و الگوی تخصیص منطقهای منابع که از طریق اثرهای اشاعهیابنده ،ضرایب فزایندگی ،و
نظیر آن منافع بیشتری به شکل پاسخگویی به نیازها (در مرحلة اول) یا افزایش بازده اقتصادی (در وهلة دوم) در مناطق
دیگر فراهم آورد نوع بهتری از سازمانیابی فضایی و تخصیص منابع است.
 .3ناموزونی سرمایهگذاری منطقهای را زمانی میتوان پذیرفت که هدف آن فائقآمدن بر مشکالت محیطی باشد؛ در
غیر این صورت ،مانعی بر سر برآوردن نیازها و کمك به مصالح عمومی خواهد بود (لطفی و همکاران.)72 :1392 ،
نفتﺷهﺮﻫﺎوخصوصﯿﺎتآن

شهرهای استخراجی با نزدیکی به منابع معدنی و مواد اولیه موقعیت مناسبی برای رشد و توسعه دارا هستند و چنانچه
صنایع قدرت الزم برای تبدیل این مواد به کاالهای مصرفی مورد نیاز جمعیت را دارا باشند ،زمینههای ایجاد اشتغال،
افزایش ارزش افزوده ،و رشد و توسعة اقتصادی در شهر فراهم میآید (خلیفهقلی .)45 :1376 ،از جمله شهرهای
استخراجی میتوان به نفتشهرها اشاره کرد کرد« .نفتشهرها شهرهایی هستند که بر اثر استخراج نفت ایجاد میشوند و
با توسعة استخراج و پیادهکردن تجهیزات و ایجاد مراکز کاوش و تحقیقات امور اداری و بازرگانی توسعه مییابند»
(پوراحمد و همکاران .)25 :1389 ،هستة اولیة این شهرها معموالً در اطراف اولین دکل استخراج نفت شکل میگیرد .اگر
استخراج از معادن نفتی ادامه یابد ،موجبات توسعة شهر را فراهم میکند؛ زیرا نیاز اقتصادی این شهرها تا زمانی میتواند
ادامه داشته باشد که استخراج و بهرهبرداری از منابع نفتی تداوم داشته باشد؛ در غیر این صورت ،با پایانیافتن منابع ،شهر
نیز از عظمت و اعتبار میافتد ،مگر آنکه در طول استخراج منابع نفتی فعالیتهای صنعتی نوینی در شهر ایجاد و کارکنان
1. David Harvey
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و کارگران را به کار و فعالیت در این صنایع وادار کنند (فرید .)251 :1378 ،این نوع شهرها با ویژگیهای خاصی همچون
روند توسعة سریع ،تمرکز جمعیت ،فعالیتهای صنعتی ،اقتصادی ،و همچنین جذب منابع مالی عمده و انسانی ،ملی ،و
بینالمللی مشخص میشوند؛ بهطوریکه این ویژگیها میتوانند آسیبپذیری آنان را در ابعاد زیستمحیطی ،اجتماعی،
کالبدی ،و  ...افزایش دهند .بنابراین ،برقراری تعادل و توازن میان این ابعاد مختلف از دغدغههای اصلی برنامهریزان برای
نیل به توسعة پایدار در آنهاست (مختاری ملكآبادی و همکاران .)92 :1393 ،افزون بر این ،نفتشهرها در روند رشد و
شکوفایی خود از این واقعیت تلخ غافلاند که هر چه میل به نوگرایی بیشتر شود ،شهر نیز به پایان خود نزدیكتر میشود؛
زیرا بهتدریج و با بهرهبرداری از این منابع باارزش ،اما تمامشدنی ،اقتصاد شهری نیز دچار رکود میشود و از آنجا که
معموالً این گونه شهرها اقتصاد تكبُعدی وابسته به منابع نفتی دارند ،قادر به ادامة حیات مطلوب خود نیستند (بشارتیفر
و همکاران .)54 :1395 ،بر این اساس ،از جمله ویژگیهای این نوع شهرها عبارت است از« :تمرکز باالی فعالیتهای
صنعتی و معدنی مرتبط با اکتشاف استخراج ،پاالیش ،فرآوری و صدور منابع زیرزمینی ،خطر کاهش و اتمام منابع غیر
قابل تجدید ،آلودگیهای باالی زیستمحیطی ،تولید باالی پسماندهای صنعتی و خانگی ،وجود فرصتهای بینظیر
اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده ،مهاجرپذیری باال ،تغییر در شیوههای اشتغال و معیشت سنتی و متداول محلی ،تغییرات
گستردة کاربریهای زمین ،گسترش کالبدی شهر و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرتهای شغلی ،دوگانگی فرهنگی ،و
شیوع و گسترش انواع آسیبهای اجتماعی» (مختاری ملكآبادی و همکاران .)92 :1393 ،در رابطه با وضعیت خدمات
عمومی شهر نیز در اینگونه شهرها باید گفت که وابستگی خدمات شهری به شرکت نفت یکی از ویژگیهای بارز
شهرهای نفتی است (افشار حقیقی.)2 :1371 ،
ابزارﻫﺎي اندازهگﯿﺮي توزیع ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی

توزیع بسیاری از پدیدههای جغرافیایی در فضا به گونهای است که ممکن است جهتدار باشند .در این موارد میتوان با
محاسبة واریانس محورهای  xو  yبهطور جداگانه و مستقل روند و جهت توزیع پدیدهها را در فضا نشان داد .ابزار توزیع
جهتدار 1نشان میدهد که آیا توزیع عوارض جغرافیایی در فضا بهصورت جهتدار انجام گرفته است یا خیر .روشی که
معموالً برای اندازهگیری روند در مجموعهای از نقاط یا نواحی بهکار گرفته میشود محاسبة فاصلة استاندارد در جهت  xو
 yاست .این دو مقدار محور بیضی را که توزیع عوارض را دربر میگیرد تعریف میکنند .از این بیضی بهعنوان انحراف
استاندارد نیز نام برده میشود .در این روش از انحراف استاندارد مختصات  xو  yاز میانگین مرکزی برای تعیین
محورهای بیضی استفاده میشود (فالح قالهری و کدخدا .)46 :1396 ،میانگین مرکزی سادهترین تحلیل در آمار فضایی
است .این تحلیل مشابه میانگین در آمار کالسیك است و بهصورتی مشابه محاسبه میشود .این میانگین مرکز جغرافیایی
یا مرکز ثقل مجموعهای از عوارض را شناسایی میکند (ترازاگا و همکاران .)433 :2007 ،تحلیل فاصلة استاندارد ،میزان
تمرکز ،یا پراکندگی عوارض پیرامون میانگین مرکزی را اندازهگیری میکند .این تحلیل میزان فشردگی توزیع دادهها و
مقدار آن را ارائه میدهد .مقدار ارائهشده بر حسب فاصله است که درحقیقت برابر دایرهای با شعاع مشخص بر روی نقشه
خواهد بود (اسکات و گتیس.)27 :2008 ،

1. Directional Distribu
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روشتخﻤﯿنتﺮاکمکﺮنل1

یکی از مناسبترین روشها برای به تصویر کشیدن دادههای خطی و مخصوصاً نقطهای بهصورت پیوسته آزمون تخمین
تراکم کرنل است« .این آزمون سطح همواری از تغییرات در تراکم نقاط و خطوط در روی محدوده ایجاد مینماید .مراحل
این روش عبارت است از:
الف) ابتدا شبکهای با سلولهای کوچك بر روی محدودة توزیع نقاط (مراکز خدماتی) ایجاد میشود؛
ب) تابع سهبعدی قابل تغییری با شعاع معین بر روی هر سلول درنظر گرفته و وزن هر نقطه درون شعاع کرنل
محاسبه میشود .نقاط نزدیكتر به مرکز وزن بیشتری میگیرد و در نتیجه به مقدار تراکم کل سلول مقدار بیشتری
افزوده میشود؛
ج) مقادیر نهایی سلول شبکه با جمعکردن تمام مقادیر موجود در سطوح دایرهای برای هر مکان بهدست میآید»
(اک و همکاران)65 :1388 ،
نزدیکتﺮینﻓﺎصلةﻫﻤسﺎیگی

روشمﯿﺎنگﯿن

«روش میانگین نزدیكترین فاصلة همسایگی :ابتدا فاصلة بین نقطة مرکزی هر عارضه را با نقطة مرکزی نزدیكترین
همسایهاش اندازهگیری و سپس میانگین تمامی این نزدیكترین همسایگیها را محاسبه میکند» (عسگری.)40 :1390 ،
این شاخص از تقسیم میانگین فاصلهها در پراکنش مشاهدهشده بر میانگین فاصلهها در پراکنش تصادفی بهدست میآید
و آن را با حرف  rنشان میدهند .شاخص نزدیكترین همسایه بر پایة فاصله بین پدیدهها عمل میکند و به همین علت،
در مقایسه با سایر روشهای اشارهشده ،نتایج بهتری در تجزیه و تحلیل پدیدههایی که روابط متقابل دارند ارائه میدهد.
عالوه بر این ،از آزمون  Zدر این روش استفاده میشود .فرض صفر آزمون این است که پدیدههای مورد نظر دارای
الگوی مکانی تصادفیاند .برای تأیید یا رد فرضیة یادشده ،آمارة  Zمحاسبه میشود؛ اما اگر این آماره بین مثبت و منفی
 1/96باشد ،الگوی مکانی کپهای (خوشهای) است .پراکنش نقطهای پدیدهها ممکن است خوشهای یا پراکنده بهنظر برسد
یا حتی با محاسبة  rاین نتیجه تأیید شود .دستیابی به نتیجة قطعی فقط با آزمون آماری امکانپذیر است (جعفری و
همکاران.)58 :1393 ،
خودﻫﻤبستگیﻓضﺎیی 2

یکی از شاخههای مناسب و در حال رشد آمار فضایی مربوط به خودهمبستگی فضایی است .خودهمبستگی به رابطة بین
مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط میشود .خودهمبستگی قوی زمانی رخ میدهد که مقادیر باقیمانده
شدیداً با هم در ارتباط باشند .به عبارت دیگر ،تغییراتشان بهصورت سیستماتیك رخ دهد .خودهمبستگی فضایی مفهومی
نسبتاً ساده است و درحقیقت بسط همین مفهوم در آمار متعارف است .خودهمبستگی قوی زمانی رخ میدهد که مقادیر
یك متغیر که از نظر جغرافیایی به هم نزدیكاند با هم مرتبط باشند .اگر عوارض یا مقادیر متغیرهای مربوط به آنها
بهطور تصادفی در فضا توزیع شده باشند ظاهراً نباید بین آنها ارتباطلی وجود داشته باشد (عسگری.)60 :1390 ،
برای اندازهگیری همبستگی فضایی ،آمارههایی وجود دارد که اجازه میدهد روی نقاط یا سطوح نواحی کار کرد که
ضریب موران 3یکی از آن موارد است .از ضریب موران برای تخمینزدن میزان تمرکز یا پراکندگی در شهرها استفاده
میشود .شاخص موران به شرح رابطة  1است:
1. Kernel Density
2. Spatial Autocorrelation
3. Moran Index
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()1
 Xiضریب متغیر فاصلهای یا نسبی در واحد ناحیهای  n ،iتعداد واحدهای ناحیهای و  Wijوزن فضایی بین عارضة i

و  jاست .ضریب موران بین  -1تا  1متغیر است -1 .برابر تعامل فضایی منفی و  1برابر تعامل فضایی مثبت است .اگر
تعامل فضایی وجود نداشته باشد ،ضریب مورد انتظار موران برابر صفر است (لی و ونگ.)138 :2001 ،
روشرگﺮسﯿونحداقلمﺮبعﺎتعﻤومی()OLS

رگرسیون مربعات عمومی ( )OLSشناختهشدهترین تکنیك رگرسیونهاست .این مدل رگرسیون ،همچنین شروعی برای
نقاط مورد آزمون برای همة تحلیلهای رگرسیون فضایی فراهم میکند .بنابراین ،یك مدل جهانی از متغیرها یا فرایندی
که ما درصدد پیشبینی و فهم ارتباط بین متغیرها هستیم ایجاد میکند .در رگرسیون معمولی فقط یك متغیر توضیحی
وجود دارد که بهصورت زیر نوشته میشود (رابطة :)2

+ β1X1 + e Yt

()2

= β0

در اینجا  Ytمتغیر وابسته و  X1متغیر مستقل  β0و  β1ضرایبی هستند که باید تخمین زده شوند و  eجزء خطاست و
فرض میشود که بهصورت نرمال توزیع شده است .در این نوع رگرسیون همچنین فرض میشود که مقادیر ضرایب در
طول محدودة مورد مطالعه یکساناند (بلیانی.)131 :1395 ،

روشپژوﻫﺶ
نوع تحقیق حاضر کاربردی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی -تحلیلی و همبستگی است .با توجه به آنکه هدف
اصلی این پژوهش بررسی تعادل فضایی شهر نفتخیز آبادان در ارتباط با عوامل اقتصادی و اجتماعی است ،متغیرهای
وضعیت اقتصادی و اجتماعی محالت شهر بهعنوان متغیر مستقل و متغیر برخورداری از کاربرهای خدمات شهری
بهعنوان متغیر وابسته انتخاب شدند .در این رابطه باید به دیدگاه افرادی همچون امیلی تالن اشاره کرد که بیان میکند
«برای تحلیل عدالت فضایی ،بایستی بر مقایسة توزیع مکانی تسهیالت و خدمات عمومی با توزیع مکانی گروههای مختلف
اقتصادی و اجتماعی تأکید بیشتری صورت پذیرد» (تالن و آنسلین .)598 :1998 ،بر این اساس ،دادههای مورد استفاده در
این تحقیق از نوع کمیاند که برای جمعآوری دادهها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است .بدین ترتیب ،برای
تدوین شاخصهای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه (اقتصادی ،اجتماعی ،و خدمات شهری) با مراجعه به منابع علمی
مرتبط با موضوع (کتب علمی ،مقاالت پژوهشی ،و رسالهها) ،شاخصهای پُرتکرار در زمینة سنجش وضعیت اقتصادی-
اجتماعی ،و همچنین خدمات عمومی شهری انتخاب شدند که هر کدام از متغیرها (در قالب متغیرهای مستقل و وابسته) و
شاخصهای مربوط به آنها در شکل  1نشان داده شدهاند .همچنین ،برای استخراج دادههای مربوط به تعداد و
سرانههای کاربریهای خدمات شهری از طرح تفصیلی 1390شهر آبادان و برای تهیه و تدوین شاخصهای اقتصادی و
اجتماعی (به غیر از متوسط درآمد ماهیانه و قیمت زمین محالت) شهر آبادان از دادههای سرشماری تفصیلی مرکز آمار
ایران ( )1395استفاده شده است .در بین شاخصهای مورد مطالعة این تحقیق ،فقط دو شاخص متوسط درآمد ماهیانة
خانوار و قیمت زمین بهصورت میدانی و توزیع پرسشنامه سنجش شدهاند .جامعة آماری برای شاخص متوسط درآمد
ماهیانة خانوارهای موجود در محالت 39گانة شهر آبادان (کل شهر آبادان)  53431خانوار است .که در این راستا با
استفاده از فرمول کوکران با توجه به تعداد کل خانوارهای موجود در هر منطقة شهری (جمعاً  3منطقه شهری) حجم
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نمونه بهصورت ذیل تعیین شده است :منطقة یك  378پرسشنامه ( 25811خانوار) ،منطقة دو  374پرسشنامه (15160
خانوار) ،و منطقة سه  372پرسشنامه ( 12460خانوار) .سپس ،در محالت شهری به نسبت تعداد خانوارشان از کل
خانوارهای هر منطقه سهم توزیع پرسشنامه مشخص و با استفاده از روش تصادفی ساده پرسشنامه بین خانوارهای هر
محله توزیع شد .در رابطه با سنجش شاخص قیمت زمین در محالت مسکونی نیز از مجموع  560بنگاه موجود در شهر
آبادان (جامعة آماری) ،تعداد  23بنگاه بهعنوان نمونة آماری براساس همجواری با محالت مختلف و اشرافیت بر قیمت
زمین انتخاب شد .در ادامه برای شناخت الگوی توزیع کاربریهای خدمات شهری آبادان ،نخست مبادرت به تهیة شیپ
فایل شهر آبادان براساس شاخصهای مورد مطالعه در سال ( 1390بر مبنای طرح تفصیلی) شده و سپس با استفاده از
روش تخمین تراکم کرنل در نرمافزار  ،Arc GISتراکم خدمات شهری در شهر آبادان بررسی شده است .همچنین ،از
مدل میانگین نزدیكترین همسایه نیز بهمنظور سنجش میزان تمرکز و خوشهبندی مراکز (نقطهای) خدمات شهری در
شهر آبادان بهرهگیری شده است و با استفاده از ضریب موران نیز اقدام به سنجش و محاسبة خودهمبستگی فضایی در
شهر آبادان از حیث سرانة کاربریهای خدمات شهری شده است .همچنین ،بهمنظور سنجش ارتباط اوضاع اقتصادی و
اجتماعی محالت شهری آبادان با برخورداری از کاربریهای خدمات شهری نیز به اجرای آزمون ضریب همبستگی
پیرسون بین سرانة کاربریهای خدمات شهری و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی (متوسط درآمد ماهیانة خانوار ،بار
تکفل ،قیمت زمین ،بار تکفل ،درصد شاغالن ،درصد باسوادان ،بُعد خانوار ،و درصد مهاجران) در قالب محالت و همچنین
مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی ( 1)OLSدر نرمافزار  Arc GISاقدام شده است .در پایان ،برای سنجش تفاوت
محالت وابستة صنعت نفت با سایر محالت شهری آبادان در توسعهیافتگی از لحاظ اقتصادی -اجتماعی و همچنین
خدمات شهری ،از آزمون  Tگروههای مستقل در قالب نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .شایان ذکر است برای اجرای
برخی از مدلها و آزمونها مانند موران ،ضریب همبستگی پیرسون ،و  OLSالزم بود مقدار نهایی (تلفیقی) دو متغیر
برخورداری از خدمات شهری و توسعة اقتصادی -اجتماعی محالت نیز محاسبه شود که این مقادیر با استفاده از ترکیب
(جمع) شاخصهای استانداردشدة دو متغیر مذکور به روش  Z-scoreدر نرمافزار  SPSSمحاسبه شد.

ﻫﺎيمﺮبوطبهآنﻫﺎ


پژوﻫﺶوﺷﺎخص
ﺷكل.1متﻐﯿﺮﻫﺎيموردمطﺎلعة



منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

این پژوهش با موضوع «تبیین و تحلیل الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در شهر آبادان» در محالت 39گانة شهر
آبادان در سال  1396به رشتة تحریر درآمده است .شهر آبادان با جمعیت  250555نفر (طبق سرشماری  )1395مرکز
1. Ordinary Least Square
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شهرستان آبادان در جنوب غربی کشور و یکی از شهرستانهای استان خوزستان است (شکل  )2که «بهوسیلة رودخانة
اروند از کشور عراق جدا شده است .شهر آبادان بهعنوان مرکزیت شهرستان آبادان در مختصات جغرافیایی  48درجه و 21
دقیقه تا  48درجه و  13دقیقة طول شرقی و  30درجه و  25دقیقه تا  30درجه  17دقیقة عرض شمالی و در ارتفاع  1تا 3
متری از سطح دریا واقع شده است .این شهر جلگهای -ساحلی با مساحت  65/1کیلومتر مربع و در فاصلة  105کیلومتری
جنوب غربی شهر اهواز قرار دارد» (شیرازی« .)19 :1393 ،این شهر صنعتی یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای
جدید ایجادشده در قرن بیستم در ایران است که با پیشبینی پذیراشدن جمعیتی بالغ بر  300هزار نفر ایجاد شد .ساخت
پاالیشگاه آبادان در سال  1910آغاز و در سال  1912پایان مییابد .سن واقعی آبادان نزدیك به هفتاد سال و شهری
است جوان و فاقد قدمت تاریخی است و چون قارچی در پهنة جزیرة شتابزده بر مبنای اقتصاد مبتنی بر نفت رشد کرده
است» (امیری.)174 :1394 ،

ﺷكل.2نقشةموقعﯿتﺷهﺮآبﺎداندرتقسﯿﻤﺎتسﯿﺎسیکشور 



منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

بحثویﺎﻓتهﻫﺎ
کﺎربﺮيﻫﺎيخدمﺎتﺷهﺮيبﺎاستفﺎدهازروشتخﻤﯿنتﺮاکمکﺮنل

سنجﺶتﺮاکم

با استفاده از روش تخمین تراکم کرنل ،تراکم هر کدام از کاربریهای خدمات شهری در شهر آبادان در هر کیلومتر مربع
مشخص و نتایج آن در قالب شکل  3نشان داده شد.
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کﺎربﺮيﻫﺎيخدمﺎتﺷهﺮيﺷهﺮآبﺎداندرﻫﺮکﯿلومتﺮمﺮبع

ﺷكل.3نقشةتﺮاکمکلﯿة
منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

شکل  3بهخوبی این مسئله را نشان میدهد که تراکم کاربریهای خدمات شهری در شهر آبادان در نواحی مرکزی
شهر قابل مشاهده است .در این بین تراکم خدمات شهری از مرکز شهر بیشتر به سمت محالت غربی شهر امتداد داشته
تا به سمت محالت شرقی شهر .بهطوریکه محالت شرقی شهر آبادان از کمترین خدمات شهری برخوردارند.
بهمنظور حصول نتیجة دقیقتر در این زمینه با استفاده از نرمافزار  ،Arc GISنقشة بیضی انحراف معیار و مرکز
متوسط خدمات شهری تهیه شده است (شکل .)4
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ﺷﺎخصﻫﺎيتوزیعﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییخدمﺎتﺷهﺮيدرﺷهﺮآبﺎدان

ﺷكل.4نقشةمحﺎسبة
منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

در شکل  ،4بیضی انحراف معیار و نقطة مرکز متوسط برای خدمات شهری شهر آبادان نشان داده شده است .اندازة
بیضی انحراف معیار بیانگر میزان پراکندگی و جهت امتداد آن جهت توزیع خدمات شهری را نشان میدهد .در این نقشه
مشاهده میشود که نقطة مرکز متوسط خدمات شهری در محدودة پاالیشگاه که در مرکز شهر واقع شده و علت وجودی
شهر بهشمار میآید قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،ساختار فضایی شهر آبادان وابسته به صنعت نفت بوده و این اثرها
هماکنون نیز مشاهده میشود؛ بهطوریکه محالت اولیة شهر در مجاورت پاالیشگاه شکل گرفته و متعاقب آن خدمات
شهری نیز به این محالت ارائه شده است .پس از گذشت چندین سال و شکلگیری محالت پیرامونی رسمی و غیررسمی
شهر آبادان ،هنوز خدمات شهری متناسب با این رشد توزیع نشده است .همچنانکه محدودة بیضی انحراف معیار خدمات
شهری نیز محالت مرکزی شهری را دربر میگیرد که به سمت قسمتهایی از غرب و شرق شهر امتداد داشته است و
تعداد قابل توجهی از محالت حاشیهای شرقی ،غربی ،و شمالی شهر را دربر نمیگیرد .همچنین نقشة فوق بیانگر
دسترسی استاندارد تعداد محدودی از محالت شهری آبادان به خدمات شهری است .بیشتر محالت واقع در دسترسی
استاندارد محالت مجاور و وابسته به پاالیشگاه و پتروشیمی آباداناند.
نزدیکتﺮینﻫﻤسﺎیه

سنجﺶالگويتوزیعﻓضﺎییخدمﺎتﺷهﺮيبﺎاستفﺎدهازروشمﯿﺎنگﯿن ﻓﺎصلة
بهمنظور حصول نتیجة دقیقتر ،در این بخش با استفاده از روش میانگین فاصلة نزدیكترین همسایه در نرمافزار Arc

 GISبه سنجش الگوی توزیع مراکز خدمات شهری در شهر آبادان پرداخته میشود .نتایج این تحلیل در جدول  1و
شکل  5نشان داده شده است.
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نزدیکتﺮینﻫﻤسﺎیهبﺮايتعﯿﯿنالگويتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيدرﺷهﺮآبﺎدان

ﺟدول.1خالصةمدلمﯿﺎنگﯿن ﻓﺎصلة
ﺷﺎخص

متوسطﻓﺎصلة

متوسطﻓﺎصلة

نسبتنزدیکتﺮین


کﺎربﺮي

مشﺎﻫدهﺷده


موردانتظﺎر

ﻫﻤسﺎیه

آموزشی

516/563702

536/307728

0/963185

-0/482838

مذهبی

562/661025

554/064704

1/020930

0/268594

0/788242

پارک

607/227014

571/620275

1/062291

0/772289

0/439943

تصادفی

ورزشی

657/098469

532/736369

1/233440

2/404947

0/016175

پراکنده

درمانی

827/367008

647/101383

1/278574

2/769194

0/005620

پراکنده

کلی

189/916754

289/373320

0/656304

-9/063223

0/000000

خوشهای

z-score

p-value

الگويتوزیع

0/629211

تصادفی
تصادفی

منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

نزدیکتﺮینﻫﻤسﺎیه

ﺷكل.5الگويتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيﺷهﺮآبﺎدانبﺮاسﺎسروشمﯿﺎنگﯿن ﻓﺎصلة



منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

نتایج مدل میانگین فاصلة نزدیكترین همسایه برای تعیین الگوی توزیع خدمات شهری در شهر آبادان در قالب
جدول  1و شکل  5بیانگر آن است که الگوی توزیع مراکز خدماتی آموزشی ،مذهبی ،پارک و فضای سبز تصادفی است.
همچنین ،الگوی توزیع مراکز خدماتی ورزشی و درمانی پراکنده است .اما الگوی نهایی مجموع کاربریهای خدمات
شهری بهصورت خوشهای است .نکتة حائز اهمیت در این پژوهش در رابطه با الگوی توزیع مراکز خدماتی شهری
براساس روش میانگین نزدیكترین همسایه این ست که در این روش الگوی پراکنش مراکز خدماتی بهصورت عوارض
نقطهای مدنظر است و چه بسا در برخی از کاربریهای خدماتی از لحاظ توزیع نقطهای و موردی پراکنده یا تصافی باشد؛
اما از لحاظ کمی و سرانهای الگوی خوشهای باشد .لذا بهمنظور روشنترشدن این مسئله در ادامه به محاسبة ضرایب
موران برای سرانة کاربریهای خدمات شهری در نرمافزار  Arc GISپرداخته شده است.
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کﺎربﺮيﻫﺎيخدمﺎتﺷهﺮيدرآبﺎدان

ﺟدول.2خالصةمدلمورانبﺮايتعﯿﯿنالگويتوزیعسﺮانة
ﺷﺎخص

ﺷﺎخصموران

ﺷﺎخصمورد

الگوي

واریﺎنس

z-score

p-value

آموزشی

-0/036901

-0/026316

0/016235

-0/083072

0/933794

تصادفی

مذهبی

0/250029

-0/026316

0/015647

2/209187

0/027162

خوشهای

پارک

0/074372

-0/026316

0/016502

0/783796

0/433160

تصادفی

ورزشی

0/005533

-0/026316

0/006102

0/407717

0/683482

تصادفی

درمانی

-0/039834

0/026316

0/008611

-0/145674

0/884178

تصادفی

کلی

0/221862

-0/026316

0/015454

1/996354

0/045895

خوشهای

سﺮانةکﺎربﺮي

انتظﺎر

توزیع

منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

کﺎربﺮيﻫﺎيخدمﺎتﺷهﺮيﺷهﺮآبﺎدانبﺮاسﺎسضﺮیبموران

ﺷكل.6الگويتوزیعسﺮانة



منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

نتایج نشان داده شده در جدول  2و شکل  6بیانگر آن است که براساس ضریب موران الگوی توزیع سرانة کاربریهای
آموزشی ،پارک و فضای سبز ،ورزشی ،و درمانی تصادفی بوده و الگوی توزیع سرانة کاربری مذهبی نیز خوشهای است.
همچنین ،الگوی توزیع شاخص سرانة ترکیبی کاربریهای خدمات شهری نیز خوشهای است .بنابراین ،میتوان گفت که
الگوی توزیع خدمات شهری در شهر آبادان نامتوازن و خوشهای است .در ادامه در تحقیق حاضر نگارندگان کوشیدهاند عوامل
مرتبط با توزیع ناموزون و خوشهای خدمات شهری در شهر آبادان را بررسی کنند .در این رابطه عواملی مانند نقش توسعة
اقتصادی و اجتماعی و همچنین کارکرد صنعت نفت در توسعة فضایی شهر آبادان بررسی و تحلیل میشود .جدول  3نتایج
حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون را در رابطه با میزان و معنیداری ارتباط شاخصهای اقتصادی و اجتماعی با

تبﯿﯿنالگووتحلﯿلنحوةتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيدر… 
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برخورداری از خدمات شهری در محالت شهری آبادان نشان میدهد .بدین منظور ،نخست با استفاده از روش استانداردسازی
 Z-scoreدر نرمافزار  ،SPSSشاخصهای اقتصادی -اجتماعی و خدمات شهری استاندارد شد .سپس ،با هم ترکیب شد و
بدین شکل شاخص نهایی توسعة اقتصادی -اجتماعی و خدماتی محاسبه شد.
ﺟدول .3ضﺮیبﻫﻤبستگیپﯿﺮسونمﯿﺎنوضعﯿتاقتصﺎدي-اﺟتﻤﺎعیوتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيدرﺷهﺮآبﺎدان
نسبت



متﻐﯿﺮ

خدمات

ضریب همبستگی

0/545

شهری

سطح معنیداری

0/000

اﺷتﻐﺎل

درصد

بُعد

درصد

توسعةاقتصﺎدي

بﺎسوادن

خﺎنوار

مهﺎﺟﺮان

واﺟتﻤﺎعی

0/517

0/681

0/544

0/360

0/578

0/042

0/693

0/001

0/000

0/000

0/025

0/000

0/798

0/000

بﺎرتكفل

قﯿﻤت
زمﯿن

درآمد

منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

نتایج مندرج در جدول  3حاکی از آن است که ارتباط مثبت میان همة شاخصهای اقتصادی و اجتماعی با توزیع
کاربریهای خدمات شهری وجود دارد .در این میان ،تنها ارتباط شاخص درصد مهاجران محالت فاقد ارتباط معنیدار با
توزیع خدمات شهری است (ضریب همبستگی  0/042و سطح معنیداری  0/798که باالتر از  0/05است) .به عبارت
دیگر ،محالت توسعهیافتهتر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از لحاظ برخورداری از خدمات شهری نیز توسعهیافتهترند .در
این میان عواملی مانند وجود محالت برنامهریزیشدة وابستة صنعت نفت که هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی
مترقیترند هم به لحاظ کالبدی برنامهریزیشدهترند و نیز وجود محالت حاشیهای بهویژه در نواحی شرقی شهر آبادان که
محالت ضعیف و هم به لحاظ اجتماعی و اقتصادی آسیبپذیرند و هم به لحاظ توسعة کالبدی کمتر مورد توجه مدیریت
شهری بودهاند تأثیرگذارند .این مسئله با معیارهای عدالت فضایی همخوانی ندارد؛ بهطوریکه معیارهای «نیاز» و
«استحقاق» در بحث عدالت فضایی تأکید بر آن دارد که حداقل نیاز شهروندان به لحاظ برخورداری از خدمات و امکانات
اولیة شهری در همة محالت و نواحی شهری فراهم شود (معیار نیاز) که در این میان محالت عقبمانده و توسعهنیافته به
لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات در برنامهریزی و اجرا باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا به سطح سایر محالت
شهری نزدیك شوند .عدم تحقق معیار نیاز در شکل  ،3که تراکم کلیة کاربریهای خدمات شهری شهر آبادان در هر
کیلومترمربع را نشان میدهد ،بهخوبی مشخص است؛ زیرا شکل مذکور گویای این مسئله است که محالت اشارهشده
(محالت حاشیهای و شرقی شهر) از حیث برخورداری از خدمات شهری مختلف یا بهطور کامل محروماند یا با
نارساییهای جدی روب هرو هستند .بر این اساس ،در تدوین برنامه و همچنین منابع مالی برای تحقق برنامههای توسعة
کالبدی ،محالت کمتر توسعهیافته به لحاظ خدماتی باید در اولویت قرار گیرند و بیشتر از سایر محالت مورد توجه قرار
گیرند .ناگفته نماند معیار «منفعت عمومی» نیز ایجاب میکند مراکز نواحی و مناطق شهری و شهری به لحاظ
برخورداری از برخی خدمات و کاربریهای وابسته به سطوح باالتر ناحیهای ،منطقهای ،و شهری بیشتر مورد توجه قرار
گیرند که محالت قرارگرفته در نواحی مرکزی شهر آبادان تحت تأثیر این مسئلهاند .اما نکتة حائز اهمیت این است که در
کاربریهای مقیاس محله همة محالت باید بهصورت متوازن و متعادل توسعه یابند که در شهرهایی نظیر آبادان توجهی
به استاندارد تقسیمات کالبدی شهر و کاربریهای متناسب آن نشده است و شاهد آن هستیم که کاربریهای محلهای
برای مقیاسهای بزرگتری مانند سطوح ناحیهای درنظر گرفته شدهاند؛ بهطوریکه با مالحظة شکل  3بهخوبی مشخص
میشود تعداد قابل توجهی از محالت شهری آبادان ،بهویژه محالت واقع در جنوب شرقی شهر ،از بیشتر کاربریهای
خدمات شهری مانند آموزشی ،فضای سبز ،و بهداشتی -درمانی کامالً محروماند؛ اما در برخی از محالت مجاور آنها
کاربریهای مذکور بهصورت متعددی ایجاد شدهاند .بنابراین ،این محالت برخوردار بهعنوان محالت سرویسدهنده به
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محالت محروم مجاور نیز نقشآفرینی میکنند .این مسئله ناشی از مواردی مانند عدم تطابق واحدها و مقیاسهای
برنامهریزی از سوی سازمانها و نهادهای مختلف مدیریت شهری (عدم هماهنگی و همخوانی) ،رشد ارگانیك و عدم
ساماندهی آن بهمنظور جوابگویی به نیازهای آتی ناشی از رشد شهری و همچنین عدم توجه به معیارهای عدالت
فضایی در تدوین و تحقق طرحهای شهری است.
تحلﯿلگﺮاﻓﯿكیرابطهبﯿنپﺮاکنﺶﺟﻤعﯿتوتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيبﺎمدلOLS

در ادامه بهمنظور تحلیل گرافیکی رابطه بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی محالت شهری و توزیع خدمات شهری از
نقشههای خروجی مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی ( )OLSاستفاده شده است (شکلهای  8و  .)9شایان ذکر است
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مورد مطالعة این تحقیق ،بهعنوان متغیر مستقل ،عبارت بودند از :متوسط درآمد ماهیانة
خانوار ،متوسط قیمت زمین ،بار تکفل ،درصد شاغالن ،درصد باسوادان ،بُعد خانوار ،و درصد مهاجران محالت .همچنین
متغیر وابسته نیز عبارت است از شاخص ترکیبی و نهایی خدمات شهری .نتایج حاصل از مدل رگرسیون حداقل مربعات
معمولی نشان داد که مقدار  Rبرابر با  0/480و مقدار  Rتعدیلشده برابر با  0/466است .مقادیر مذکور با توجه به
معنیداری تحلیل واریانس متغیر وابسته که با استفاده از نرمافزار  SPSSسنجش شده است (جدول  )4و همچنین نمودار
پراکنش برآورد  -مشاهدة متغیر وابسته مندرج در شکل  7نشان از برازش مناسب مدل و تبیین قابل توجه متغیر توزیع
خدمات شهری توسط توسعة اقتصادی و اجتماعی در شهر آبادان دارد.
ﺟدول.4نتﺎیجآزمونتحلﯿلواریﺎنسمتﻐﯿﺮوابسته(توزیعخدمﺎتﺷهﺮي)
مدل

ﺟﻤعمﺮبعﺎت

درﺟةآزادي

مﺮبعمﯿﺎنگﯿن

رگرسیون

5/605

1

5/605

باقیمانده

6/076

37

کل

11/682

38

0/164

F

34/133

سطحمعنیداري

0/000

منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

با توجه به مندرجات جدول  ،4مشخص میشود جمع مربعات رگرسیون ( )5/605نزدیك به مقدار باقیماندة آن
( )6/076است که نشان میدهد حدود نصف تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تببین میشود .همچنین ،سطح
معنیداری آمارة  Fکمتر از  0/05است و این بدان معنی است که تغییر نشان داده شده بهوسیلة مدل بر اثر اتفاق نیست.


متﻐﯿﺮوابسته(ﺷﺎخصتلفﯿقیخدمﺎتﺷهﺮي)دردونﺮماﻓزارArc GISوSPSS

ﺷكل.7نﻤودارپﺮاکنﺶبﺮآورد–مشﺎﻫدة
منبع:نگﺎرنگﺎن1396،

تبﯿﯿنالگووتحلﯿلنحوةتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيدر… 
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ﺷكل.8نقشةتخﻤﯿناثﺮتوسعةاقتصﺎديواﺟتﻤﺎعیبﺮتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيدرﺷهﺮآبﺎدانبﺮاسﺎسروشOLS
منبع:نگﺎرندگﺎن1396،


بﺎقیمﺎندةاثﺮتوسعةاقتصﺎديواﺟتﻤﺎعیبﺮتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيدرﺷهﺮآبﺎدانبﺮاسﺎسروشOLS
ﺷكل.9نقشة 
منبع:نگﺎرندگﺎن1396،

براساس آنچه ذکر شد ،مشخص میشود که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ارتباط مثبت و معنیداری با توزیع خدمات
شهری در شهر آبادان دارد .محالت توسعهیافتهتر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی عمدتاً محالت مرکزی اطراف پاالیشگاه
را شامل میشود که در این بین محالتی همچون بریم ،سیکلین ،و بوارده (با کدهای  ،1-4-1 ،2-3-7و  )1-3-6از
محالت وابسته به صنعت نفتاند که ،ضمن توسعهیافتگی بیشتر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ،از لحاظ برخورداری از
خدمات شهری نیز در وضعیت بهتری قرار دارند؛ بهطوریکه بیشتر محالت وابسته به صنعت نفت ( 7محله از  10محله)
برابر یا بیشتر از آنچه در شکل  8پیشبینی شده است از خدمات شهری برخوردارند .این محالت عبارتاند از سیکلین،
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کارگر یك ،کارگر دو ،فرآباد ،منازل شرکتی ،امیرآباد ،و بریم که با کدهای ،2-3-3 ،2-3-4 ،1-2-2 ،1-2-1 ،1-4-1
 ،2-2-4و  2-3-7در نقشه مشخص شدهاند (شکل  9نقشة باقیمانده).1
نقﺶصنعتنفتدرنحوةتوسعةﻓضﺎییوالگويتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيدرﺷهﺮآبﺎدان

در این بخش بهمنظور بررسی و سنجش دقیقتر کارکرد صنعت نفت در نحوة توسعة فضایی و الگوی توزیع خدمات
شهری در شهر آبادان ،از آزمون  T.Testدو گروه مستقل (در نرمافزار  )SPSSاستفاده شده است .در جدول  ،5اطالعات
توصیفی گروههای آماری نشان داده شده است.
در جدول  ،6نتایج آزمون لوین و آزمون  Tبرای سنجش تفاوت در توسعهیافتگی کالبدی دو گروه محالت وابسته به
صنعت نفت و سایر محالت شهری آبادان نشان داده شده است.
.اطالعﺎتتوصﯿفیگﺮوهﻫﺎيآمﺎري(محالتوابستةصنعتنفتوسﺎیﺮمحالتﺷهﺮيآبﺎدان)

ﺟدول5
مﯿﺎنگﯿن
گﺮوه

تعداد

اقتصﺎدي-
اﺟتﻤﺎعی

انحﺮافاستﺎندارد

خدمﺎتی

اقتصﺎدي-
اﺟتﻤﺎعی

خدمﺎتی

خطﺎياستﺎنداردمﯿﺎنگﯿن
اقتصﺎدي-

خدمﺎتی

اﺟتﻤﺎعی

محالت وابستة صنعت نفت

10

0/745

0/566

0/732

0/717

0/259

0/253

سایر محالت شهر آبادان

29

-0/192

-0/146

0/513

0/401

0/092

0/072

منبع:نگﺎرنگﺎن1396،
بﺮايسنجﺶتفﺎوتدرتوسعهیﺎﻓتگیاقتصﺎدي-اﺟتﻤﺎعیوخدمﺎتیدوگﺮوهمحالت

ﺟدول.6نتﺎیجآزمونT
آزمونلوینبﺮاي
ﺷﺎخصﻫﺎيآمﺎري


بﺮايبﺮرسیبﺮابﺮي(یﺎنﺎبﺮابﺮي)مﯿﺎنگﯿنﻫﺎ

آزمونt

بﺮابﺮيواریﺎنسﻫﺎ



ﺷﺮایطآزمونt

F

معنیداري


اقتصادی -اجتماعی

پیشفرض برابری
واریانسها
عدم پیشفرض برابری

4/212
2/414

3/412

واریانسها

خدمات شهری

عدم پیشفرض برابری
واریانسها

3/765
4/112

آزادي
37

معنیداري


0/000

مﯿﺎنگﯿن

استﺎندارد

0/938

0/222

درصدتفﺎوت
حدپﺎیﯿن

حدبﺎال

0/486

1/389

0/129

پیشفرض برابری
واریانسها

T

درﺟة

تفﺎوت

خطﺎي

ﻓﺎصلةاطﻤﯿنﺎن95

8/855
37

0/008
0/001

0/938
0/713

0/274
0/189

0/314
0/329

1/561
1/097

0/050
2/706

8/169

0/026

0/713

0/263

0/107

1/318

منبع:نگﺎرنگﺎن1396،

با توجه به مندرجات جدول  ،6مشخص میشود برای متغیر اقتصادی– اجتماعی در آزمون لوین مقدار  Fبرابر با
 2/414و سطح معنیداری برابر با  0/129است .بنابراین ،چون آزمون لوین معنیدار نیست ،باید اعداد مربوط به سطر اول
جدول مد نظر قرار گیرد .بر این اساس ،مشاهده میشود مقدار  Tبرابر است با  4/212و سطح معنیداری برابر با 0/000
است (کمتر از  .)0/05همچنین ،حد پایین با  0/486و حد باال با  1/389هر دو اعداد مثبتی هستند .بنابراین ،میتوان گفت
تفاوت معنیداری بین محالت وابسته به صنعت نفت با سایر محالت شهری آبادان در توسعهیافتگی اقتصادی و اجتماعی
 .1طبقهبندی ( 7طبقه) مشخصشده در شکلهای  8و  9بر مبنای پیشفرض ارائهشده در نرمافزار  Arc GISانجام شده است.

تبﯿﯿنالگووتحلﯿلنحوةتوزیعخدمﺎتﺷهﺮيدر… 

1313

وجود دارد .به عبارت دیگر ،میانگین بیشتر محالت وابسته به صنعت نفت آبادان (مقدار  0/745که در جدول  5درج شده
است) ،نسبت به سایر محالت شهری آبادان نشان از آن دارد که محالت وابسته به صنعت نفت در شاخصهای اقتصادی
و اجتماعی بهطور چشمگیر و قابل توجهی مترقی و توسعهیافتهتر از سایر محالت شهری آباداناند و شکاف بین محالت
مذکور با سایر محالت شهری آبادان در شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مشهود است.
همچنین ،براساس جدول  ،6مشاهده میشود برای متغیر برخورداری از خدمات شهری نیز در آزمون لوین مقدار F

برابر با  4/112و سطح معنیداری برابر با  0/050است .بنابراین ،چون آزمون لوین معنیدار دقیقاً برابر  0/05است و شرط
معنیداری آزمون مقادیر پایینتر از  0/05است ،برای احتیاط بیشتر اعداد مربوط به سطر اول جدول مد نظر قرار میگیرد.
بر این اساس ،مشاهده میشود مقدار  Tبرابر است با  3/765و سطح معنیداری برابر با  0/001است (کمتر از .)0/05
هرچند که مقدار  Tدر سطر دوم نیز در سطح  0/026معنیدار است .همچنین ،حد پایین با  0/329و حد باال با  1/097هر
دو اعداد مثبتی هستند .بنابراین ،میتوان گفت تفاوت معنیداری بین محالت وابسته به صنعت نفت با سایر محالت
شهری آبادان در برخورداری از خدمات شهری وجود دارد.
با بررسی دقیقتر مشخص میشود نقش محالت توسعهیافته به لحاظ اقتصادی و اجتماعی وابسته به صنعت نفت در
این زمینه انکارناپذیر است .بهطوریکه محالت مذکور (بریم ،بوارده ،هالل بریم ،امیرآباد ،سیکلین ،کارگر یك ،کارگر دو،
قدس شرکتی ،و منازل شرکتی  1و  ،)2بهویژه بریم و بوارده ،محل سکونت کارکنان و مسئوالن صنعت نفت آبادان بوده
و ساکنان آن دارای منزلت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبتری بوده که در طراحی و ساخت محالت آنان سعی
شده است استانداردهای شهرسازی هرچه بیشتر رعایت شود .بنا بر آنچه آزمون  T. Testدونمونهای براساس
شاخصهای اقتصادی -اجتماعی و سرانههای خدمات شهری نشان داد ،جداییگزینی و دوگانگی فضایی در شهر آبادان
مشهود است که این جداییگزینی و دوگانگی در قالب محالت و ابسته به صنعت نفت و سایر محالت شهری آبادان قابل
تشخیص است (شکل .)10





ﺷكل.10محالتوابستهبهصنعتنفتودوگﺎنگیﻓضﺎییایجﺎدﺷدهدرﺷهﺮآبﺎدان
منبع:نگﺎرندگﺎن1396،
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نتﯿجهگﯿﺮي


از جمله عواملی که باید در جهت تعادل فضایی در برنامهریزی شهری رعایت شود توزیع مناسب خدمات عمومی شهری
و استفادة صحیح از فضاست .از طرف دیگر ،شهرهای صنعتی (بهویژه شهرهای استخراجی) ،از دیرباز مسائل و مشکالت
خاصی را بهویژه در ساختار فضایی همراه داشتهاند .در این تحقیق از روشهای تلفیقی در راستای افزایش کارآمدی برای
تحلیل الگو و عوامل مؤثر بر توزیع خدمات شهری بهره جسته شده است .روشها و تکنیكهای این پژوهش در قالب
مدلهای آمار فضایی و با استفاده از نرمافزار  Arc GISارائه شد .بهطوریکه روشها و مدلهایی همچون شاخصهای
توزیع جغرافیایی (مانند مرکز متوسط ،مرکز ثقل ،بیضی انحراف معیار و  )...امکان ارائة دید مکانی بهتری را به الگوهای
توزیع خدمات شهری در شهر آبادان بخشیده است .همچنین ،مدل  OLSارتباط و اثرهای شاخصها و متغیرهای مختلف
در قالب مدل رگرسیون خطی چندگانه را بهصورت فضایی در عرصة فضایی مورد مطالعه به تصویر میکشد .در این رابطه
مهمترین نتایج بهدستآمدة این پژوهش در زیر ارائه شدهاند:

ـ توزیع خدمات شهری در شهر آبادان بهصورت نامتعادل و با تمرکز همراه بوده است؛
ـ محالت مرکزی شهر آبادان که اکثراً وابسته به صنعت نفت بوده و در اطراف پاالیشگاه ایجاد شدهاند و نیز خاستگاه
شهر آبادان است از لحاظ برخورداری از خدمات شهری ،نسبت به محالت پیرامونی و حاشیهای ،بهویژه حاشیة شرقی
شهر از وضعیت بسیار خوبی برخوردارند و بهنوعی موجب دوگانگی فضایی شهر آبادان شدهاند؛
ـ محالت توسعهیافتهتر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی عمدتاً محالت مرکزی اطراف پاالیشگاه را شامل میشوند که
تعداد قابل توجهی از آنها به صنعت نفت وابستهاند .این محالت ،ضمن توسعهیافتگی بیشتر از لحاظ اقتصادی و
اجتماعی ،از لحاظ برخورداری از خدمات شهری نیز در وضعیت بهتری قرار دارند که این مسئله به جداییگزینی و
دوگانگی فضایی در شهر آبادان منجر شده است .در این بین عواملی مانند وجود محالت برنامهریزیشدة وابستة صنعت
نفت که هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مترقیترند هم به لحاظ کالبدی برنامهریزیشدهترند و نیز وجود محالت
حاشیهای بهویژه در نواحی شرقی شهر آبادان که هم به لحاظ اجتماعی و اقتصادی ضعیف و آسیبپذیرند هم به لحاظ
توسعة کالبدی کمتر مورد توجه مدیریت شهری بودهاند تأثیرگذارند .این مسئله بهصورت دور تسلسل نیز ادامه یافته است
و همچنانکه در بحث مراحل رشد اکولوژیك شهر مطرح است ،گروههای جمعیتی ضعیف به لحاظ اقتصادی و حتی
اجتماعی پس از ارتقای جایگاه طبقاتی خود به مهاجرت از محالت نابسامان خود اقدام کرده و به محالت مترقیتر به
لحاظ اقتصادی و اجتماعی و همچنین برخوردارتر از خدمات شهری پای میگذارند.
نتیجة کلی این پژوهش بیان میکند که بحث توزیع فضایی خدمات شهری در شهر آبادان بهطور جدی نامتعادل
است و بازنگری جدی طرح و برنامههای توسعة شهری آبادان ،بهویژه در بحث تحققبخشی به این طرح و برنامهها
بهطور جدی احساس میشود .در این زمینه توجه به طرحهای ساماندهی محالت و نواحی نابسامان شهری (با عنایت به
اختصاص بخشی از درآمد حاصل از صنعت نفت و همچنین عوارض شهرداری قابل اخذ از محالت توسعهیافتهتر)
ضرورتی اساسی است.
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منﺎبع
 .1افشار حقیقی ،فریبا ،1371 ،مسجد سلیمان بدون نفت ،پایاننامة دورة کارشناسی ارشد ،گروه شهرسازی (برنامهریزی شـهری و منطقـهای)،
دانشکدة هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 .2اک ،جان ای؛ چینی ،اسپنسر؛ کمرون ،جیمز جی؛ لیتنر ،مایکل و ونالد ای ویلسون ،1388 ،تهیة نقشـه بـرای تحلیـل بزهکـاری :شناسـایی
کانونهای جرمخیر ،ترجمة محسن کالنتری و مریم شکوهی ،زنجان :نشر آذر کلك.
 .3امیری ،سیدنورالدین ،1394 ،نفتشهرهای ایرانی ،انتشارات دانشگاه خلیج فارس.
 .4بشارتیفر ،صادق؛ قادری ،اسماعیل و پیشگاهی فرد ،زهرا ،1395 ،تعیین استراتژیهـای توسـعة پایـدار در نفـتشـهرها (مطالعـة مـوردی:
نفتشهر آبادان) ،فصلنامة جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،س  ،6ش  ،4صص .67-53

 .5بلیانی ،سعید ،1395 ،تحلیل فضایی بارش ساالنة استان خوزستان ،رویکردی از تحلیل رگرسیونهای فضایی ،فصلنامة تحقیقات کـاربردی
علوم جغرافیایی ،دورة  ،16ش  ،43صص .147-125
 .6پوراحمد ،احمد؛ زیاری ،کرامتاهلل و محمدی ،روحاهلل ،1389 ،الگوی توزیع فضایی کاربریهای شـهری در شـهرهای نفـتخیـز (مطالعـة
موردی شهر دوگنبدان) ،فصلنامة تحقیقات جغرافیایی ،س  ،25ش  ،1صص .50-21
 .7تقوایی ،علیاکبر؛ بمانیان ،محمدرضا؛ محمدرضا ،پورجعفر و بهرامپور ،مهدی ،1394 ،میزانسنجی عدالت فضایی در چارچوب نظریـة شـهر
عدالتمحور؛ موردپژوهی :مناطق 22گانة شهرداری تهران ،فصلنامة مدیریت شهری ،ش  ،38صص .423-391
 .8جعفری ،حمیدرضا؛ حسنپور ،سیروس؛ رحیلی خراسانی ،لـیال و احمـدپور ،احمـد ،1393 ،کـاربرد سـامانة اطالعـات جغرافیـایی ( )GISدر
مکانیابی و تحلیل فضایی -مکانی آلودگی و منابع آالیندههای هوا در کالنشهر کرمانشـاه ،فصـل نامـة محـیطشناسـی ،دورة  ،40ش ،1
صص .64-51
 .9خلیفهقلی ،مسعود ،1376 ،برنامه ریزی راهبردی توسعة فضایی شهرهای صنعتی ،نمونة موردی :شهر اصفهان ،پایاننامـة کارشناسـی ارشـد
رشتة شهرسازی (برنامهریزی شهری و منطقهای) ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .10داداشپور ،هاشم و رستمی ،فرامرز ،1390 ،بررسی و تحلیل نحوة توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعـة مـوردی:
شهر یاسوج) ،دوفصلنامة جغرافیا و توسعة ناحیهای ،ش  ،16صص .198-171
 .11داداشپور ،هاشم؛ رستمی ،فرامرز و علیزاده ،بهرام ،1393 ،بررسی و تحلیل توزیع عادالنة خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در
شهر همدان ،فصلنامة مطالعات شهری ،دورة  ،3ش  ،12صص .18-5
 .12شیرازی ،محمود ،1393 ،سیمای شهری و جاذبههای گردشگری آبادان ،چ  ،2تهران :افرند.
 .13عبدی دانشپور ،زهره ،1378 ،تحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها ،مورد تهران ،مجلة صفه ،س  ،9ش  ،29صص .57-34
 .14عسگری ،علی ،1390 ،تحلیلهای آمار فضایی با  ،Arc GISتهران :انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.
 .15فرید ،یداهلل ،1378 ،جغرافیا و شهرشناسی ،چ  ،3تبریز :انتشارات دانشگاه تبریز.
 .16فالحپسند ،علی ،1383 ،نگاهی به مشکالت کالنشهر تهران در عرصههای فضاهای همگانی و خدماتی ،فصـلنامـة آبـادی ،ش ،44-43
صص .97-94
 .17فالح قالهری ،غالمعباس و کدخدا ،الهام ،1396 ،ارزیابی ساختار مکانی بارش نیم قرن اخیر دشت مشهد ،فصل نامـة هیـدروژئومورفولوژی،
دورة  ،3ش  ،11صص .57-39

 .18قدیری ،محمود ،1389 ،تبیین افتراق اجتماعی -فضایی آسیبپـذیری کـالنشـهر تهـران در برابـر زلزلـه ،چهـارمین کنگـرة بـینالمللـی
جغرافیدانان جهان اسالم 25 ،تا  27فروردینماه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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 .19لطفی ،حیدر؛ عدالتخواه ،فرداد ،میرزایی ،مینو و وزیرپـور ،شـببـو ،1388 ،مـدیریت شـهری و جایگـاه آن در ارتقـای حقـوق شـهروندان،
فصلنامة نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،س  ،2ش  ،1صص .110-101
 .20لطفی ،صدیقه؛ منوچهری میاندوآب ،ایوب و آهار ،حسن ،1392 ،شهر و عدالت اجتماعی ،تحلیلی بر نابرابری های محلـه ای (مـورد مطالعـه:
محالت مراغه) ،فصلنامة تحقیقات جغرافیایی ،س  ،28ش  ،2صص .92-69
 .21مختاری ملكآبادی ،رضا؛ مرصوصی ،نفیسه؛ حسینی ،سیدعلی و غالمی ،محمد ،1393 ،سنجش و ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی-
فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعة موردی :شهر استخراجی عسلویه) ،فصلنامة پژوهش و برنامهریزی شهری ،س  ،5ش  ،19صص
.110-91
 .22مرکز آمار ایران ،1395 ،گزارش تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 .23مشهدیزاده دهاقانی ،ناصر ،1387 ،تحلیلی از ویژگیهای برنامهریزی شهری در ایران ،تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
 .24مهندسین مشاور طرح و آمایش ،1390 ،طرح تفصیلی شهر آبادان ،وزارت راه و شهرسازی.
 .25مهندسین مشاور ویستا ،1381 ،تدوین سرانههای کاربری خدمات شهری ،ج  ،1تهران :انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
 .26موسوی ،میرنجف ،1391 ،شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی (نمونة موردی :شهر میاندوآب) ،فصلنامة پژوهشهـای جغرافیـای انسـانی،
دورة  ،44ش  ،80صص .192-177
 .27میرآبادی ،مصطفی؛ رجبی ،آزیتا و مهدوی حاجیلویی ،مسعود ، 1395 ،تحلیلی بر ناهمگونی فضـایی در نـواحی شـهری بـا تأکیـد بـر نقـش
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