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مقدمه
 است توأم و پیوسته هم به هستند، آن مالک که جوامعی و ها ملت تقدیر با نفت سرنوشت جهان قمناط از بسیاری در

 اقتصادی، حیات با گذرد، می ایران در آن صنعت گذاری پایه از که سالی یکصد طول در نفت (.9 :9021 )فرمانفرمائیان،

 گذرد می بخش این از نیز ایران ملی قدرت یارتقا و کشور ۀتوسع مسیر و است خورده گره ایرانیان اجتماعی و سیاسی

 ۀهم بر انکارنشدنی و مهم تأثیری اخیر، سال صد در آن درآمدهای و نفت (.03 :9019 ،فرامرزی و تبریزی )محسنی

 که را 03 و 03 ۀده سیاسی های بحران توان می شک بدون است. داشته ایران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تحوالت

 های برهه این در آن قیمتی نوسانات و نفت به شدند، کشور در اقتصادی و سیاسی لحاظ از بنیادی اتتغییر ایجاد سبب

 و مهم نقش نفتی درآمدهای همواره رسیدند، نفت به خوزستان در ها انگلیسی تاکنون که 9131 سال از داد. نسبت زمانی

 کشور خرج و دخل از نیمی از بیش ها سال این در گفت توان می اطمینان با رو این از است؛ داشته کشور ۀبودج در حیاتی

 بر را درآمدها این تأثیر خوبی به ،13 و 33 ،03 های دهه نفتی های شوک است. شده تأمین بخش این از مستقیم شکلی به

 امعجو در نفت، صنعت ویژه به صنعت ورود دیگر، عبارت به (.01 :9017 همکاران، و )پیلوار دهد می نشان مردم زندگی

 -اقتصادی روابط نفت، دارای مناطق اکولوژیکی ساختار در بسیاری تغییرات قوی، بسیار کاتالیزور یک مانند محلی

 صنعت ورود با همراه (.19 :9010 همکاران، و )حجازی است آورده وجود به مردم زندگی سبک و معیشت ةشیو اجتماعی،

 ساکنان «شوند می شناخته 0استخراجی و 7پایه منبع ،9معدنی هایشهر مانند اصطالحاتی با که» خیز نفت مناطق به نفت

 زندگی، سبک معیشتی، تغییرات محیطی، زیست پیامدهای فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، تمایزهای درک کنار در محلی

 زمانی ةدور نچندی در را بومی ساکنان های تجربه نفت، ۀصدسال حضور اند. شده مواجه نیز هنجارها و ها ارزش دگرگونی با

 و سو یک از پساجنگ گفتمانی تغییرات از برآمده دانش و ارتباطات گسترش قدرت، روابط تغییرات با که است داده سامان

 خود به ای تازه شکل آنان مطالبات و ها دریافت سو، دیگر از ها پروژه پیشرفت بر محورانه کنش اهمیت و نقش از آگاهی

 نهادهای تمامی کارکرد و ساختار صورت، بر جهانی، بازارهای به نفت ورود (.779 :9013 ازکیا، و )فرضی است گرفته

 را نهادها این هویت و ماهیت که طوری به است؛  گذاشته تأثیر شدت به کشور فرهنگی حتی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی،

 ایران مانند کشورهایی اجتماعی و اقتصادی سیاسی، معادالت و مناسبات ۀهم نبود، نفت اگر است. کرده وابسته خود به

 منظر از و سو یک از نفت بنابراین (؛30 :9019 همکاران، و پور )صافی شد می اساسی تحوالت و تغییرات دستخوش

 گرفت. کار به اجتماعی و جمعی مصالح نفع به را آن توان می و دارد قرار جمعی ۀسرمای ۀچرخ در تردید بی ملی، ای سرمایه

 دولبه تیغی نفت رهگذر، این از کند. سامان بی را سامان یک مردم روزگار تواند می که است سیاه ثروتی یزن دیگر سوی از

 در است، الهیموهبتی  که نفت ثروت و درآمد .را جامعه ةپیکر دیگرش، ۀلب و شکافد می را مشکالت آن ۀلب یک که است

 نزدیک اقتصادی رشد و رونق به را ما تنها نه که شده تبدیل ای شده نفرین درآمد به ناکارآمد، ةاستفاد سبب به ما کشور

 و رشد به صدمه یا کندسازی قالب در آن های تکانه نامطلوب آثار بلکه (،09 :9012 همکاران، و )افراخته است نکرده

 دارد این از اننش نیز ایران در صدساله ۀتجرب چنانکه است؛ بوده تأثیرگذار محروم مناطق در ویژه به سرزمینی، شکوفایی

                                                           
1. Mining City 

2. Resource-Based 
3. Extractive City 
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 مالیات، اخذ در اهمال دولت، حجم ترشدن بزرگ و طبیعی های ثروت به دولت وابستگی افزایش موجب نفتی منابع که

 در و طبقاتی شکاف ایجاد تبعیض، و خواری رانت فرهنگ ۀاشاع آن، پاسخگونبودن و دولت عملکرد نداشتن شفافیت

 در دهد می نشان بسیاری شواهد سویی از (.990 :9017 ندری، و رهن )صاحب است شده منابع نفرین مصداق مقاطعی

 عالی، آموزش پرورش، و آموزش بهداشتی، خدمات وضعیت است، یافته توسعه ها آن در گاز و نفت صنعت که مناطقی

 تاس یافته بهبود شوند، می محسوب امروز جهان در رفاه های شاخص آنچه از بسیاری و شهری خدمات اقتصادی، رونق

 در گاز و نفت صنعت ۀتوسع ةشیو از انتقادات عظیم حجم دانست باید میان، این در اما (،919 :9017 فاضلی، و )طالبیان

 کرد. انتقاد است، بخشیده بهبود را محلی اجتماع در رفاه های شاخص که فرایندی از باید چرا و است دلیل چه به منطقه

 یافته افزایش غیرمنطقی شکلیبه مناطق این بومیان توقعات معتقدند، اجرایی مسئوالن و صنعتی مدیران برخی چنانکه آیا

 )همان(. دارد وجود انتقادات و نارضایتی برای دیگری علل یا است

 مناطق سایر با مقایسه در سریعتری ۀتوسع روند از خود، خاص ماهیت دلیلبه شهرها این داشت درنظر باید

 ةعمد منابع جذب با که مناطق، این در کوتاه مدتی در غیره و اقتصادی صنعتی، های تفعالی جمعیت، تمرکز برخوردارند.

 غیره و کالبدی اجتماعی، محیطی، زیست ابعاد در را هاآن پذیریآسیب گیرد، می صورت المللی بین و ملی انسانی و مالی

 که است شهری مناطق جمله از استخراجی شهرهای (.17 :9010 همکاران، وآبادی  ملک )مختاری دهد می افزایش

 با مرتبط های فعالیت و استخراج از گرفتهنشئت مختلف نیروهای حضور و گسترش گیری، شکل مختلف شرایط دلیل به

 خود انسانی و طبیعی های بومزیست بر متعددی های اثرگذاری و متفاوت سیمای دارای صنعتی، و معدنی هایفعالیت

 کالبدی، اقتصادی، محیطی،زیست مختلف ابعاد در پایداری های شاخص ارزیابی هرها،ش نوع این در مهم ۀمسئل است.

 کنار از نباید صنعتی ۀتوسع جریان خالل در زیرا )همان(؛ شهرهاست نوع این شهری محیط ةغیر و فرهنگی -اجتماعی

آن مجاورت در ای توسعه هایطرح که منطقه بومی مردم و جامعه به و گذشت تفاوتیبی با محلی اجتماعات در تغییرات

 سویی از شود. منجر اجتماعی ۀتوسع به شرایط برخی کردنلحاظ با تواند می صنعتی ۀتوسع زیرا بود؛ توجه بی دارد، قرار ها

 موجب حتی و باشد داشته ای توسعه های طرح اهداف پیشبرد بر بسیاری تأثیر تواند می اجتماعی ۀتوسع پیامدهای نیز

 فضایی تحوالت پایداری جریان تبیین برای (.10 :9012 حسینی، و )جهانبخش شود منطقه اقتصادی سودآوری افزایش

 در را خود مشغولیدل که صرف عینی رویکردهای آن سر یک آورد. دستبه مختلفی رویکردهای توان می شهرها در

 به صورت ةپیونددهند ارزشی مفاهیم و هدانست فیزیک این ورای در را اساس که هایی جریان تا کنند می دنبال فضا فیزیک

 فرایند در نیز قدرت و سیاست جمله از ارزشی مفاهیم نقش دوم، گروه در دهند. می قرار مدنظر را ظواهر این ةپردپشت

 های طرح اجرای و ریزی برنامه چه و گذاری سیاست ۀمرحل در چه است؛ نشدنی اغماض شهرها ساختار و فرم یابیساخت

 و شهرها (.931 :9010 همکاران، و شاملو )ایمانی فضاست عنصر فرایندها این ۀوابست متغیر درنهایت که هرش با مرتبط

 گیرند؛ می تأثیر منطقه در گاز و نفت صنایع وجود از تردید بی و نیستند مستثنا قاعده این از نیز خوزستان استان روستاهای

 مؤثربودن دلیل به اکنون است. شده اساسی تحوالت دچار دهه، چهار تا سه از کمتر در روستاها کارکرد که ای گونهبه

 و است گاز و نفت عظیم منابع دارای مدنظر ةمحدود اینکه به توجه با و صنعت از بخش این فراوان گاز و نفت صنایع

 بهبهان شهر (.12 :9012 حسینی، و )جهانبخش هستند کار به مشغول محدوده این در گازی و نفت متعدد های پروژه
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 از و گرفته قرار صنعت این تأثیر تحت گاز و نفت معادن به نزدیکی دلیل به که است خوزستان استان شهرهای از یکی

 پازنان نفتی میدان و منصورآباد نفتی میدان پرنچ، نفتی میدان های نام به نفتی میدان سه به جغرافیایی موقعیت لحاظ

 برعالوه و کرده عمل توسعه پارادوکس یک عنوانبه منطقه این در نفت رسد یم نظربه (.0 :9012 )بلوطی، است نزدیک

بی گیری شکل به است، منطقه ةفزایند پیشرفت نویدبخش معمول طوربه که پتروشیمی و گاز نفت، صنعت ۀتوسع و رونق

 مباحث به توجه با بنابراین است؛ شده منجر اقتصادی و اجتماعی -فضایی ۀعرص در اجتماعی های نابرابری و نظمی

 شهر پذیری زیست سطح بر ثیریأت چه نفت استخراج که است استوار امر این بر حاضر نوشتار ذهنی شکاف مذکور،

 بیشتر بهبهان شهر در پذیریزیست های مؤلفه از بعد کدام بر نفت ثروت توزیع فضایی -مکانی پیامدهای و داشته بهبهان

 .است بوده مؤثر

هانورشوخوانششهر؛پذیریزیستونفت
 این اند. شده آمیخته داری سرمایه نظام سازوکارهای با شهرها بیشتر و دوانده ریشه شهرها در نئولیبرالی راهبردهای امروزه

 محلی که شوند بازتولید اقتصادی و سیاسی نیروهای تحت تنگاتنگ صورتبه شهری فضاهای تا است شده موجب امر

 سود، و گردش انباشت، روابط تحکیم راستای در ای پدیده فضا تولید بنابراین باشد؛ داریسرمایه روابط تسهیل برای

 نیز نفتی کشورهای در وضعیت این (.990 :9010 همکاران، و شاملو )ایمانی است داریسرمایه اصلی های مؤلفه عنوان به

 این درآمد افزایش یعنی افتد؛ می اتفاق رهاکشو سایر در که است چیزی از تر متفاوت اندکی شرایط اما است، بوده حاکم

 و شهرها روزافزون رشد و سرمایه تمرکز موجب بیستم قرن میانی های دهه در ویژه به نفت، کشف دلیل به کشورها

 مرحله وارد را شهرها این و شده مدون قوانین گیری شکل و وسازهاساخت رونق ها، زیرساخت افزایش آن، دنبال به

 شهری فرایند به شهرها این انتقال در اساسی پیشران نیروی دو لیبرالیستی راهبردهای و نفت تولید ت.اس کرده جدیدی

 و شهرسازی ةحوز وارد اضافی ارزش و سرمایه انباشت و گردش سود، بحث میان، این در شوند. می محسوب مدرن

ساخت به نفتی درآمد طورکلیبه است. دهش فراهم سوداگرانه هایفعالیت برای بستر و شده شهرها این فضایی تحوالت

 سوداگری و احتکار مانند هاییفعالیت و بخشد می رونق هازیرساخت در گذاری سرمایه و شهرگرایی وابسته، صنایع وساز،

 در چه و استخراج محل در چه نفت (.993 )همان: شوند می ترپررنگ هستند دولتی هایسیاست تأثیر تحت مستقیماً که

 و فر )بشارتی است شهرسازی های سیاست تحقق در دولت بردار بارزترین و ترین قدیمی فراوری، ساتیتأس اثاحد محل

 در نفت بخش ،درواقع .است کشور اقتصاد در دولت درآمد اصلی منابع از یکی نفتی درآمدهای(.333 :9013 همکاران،

 این ارزی نیازهای تأمین و اقتصادی رشد و توسعه های نامهبر نیاز مورد انرژی تأمین در که ای دوگانه نقش دلیل به ایران

 نفت نشیب و پرفراز تاریخ در نیز، باره این در رود. می شمار به اقتصاد کلیدی بخش و محرکه نیروی دارد، عهدهرب ها برنامه

 عنوان به نفت از نیز برخی و اند دانسته ایران اقتصاد ۀتوسع مولد را آن ای عده نفتی، درآمدهای به کشور اقتصاد وابستگی و

 وجود استدالل این «فضا و داری سرمایه» پژوهش در (.03 :9012 همکاران، و )افراخته اند کرده یاد کشور در توسعه مانع

 های فناوری انحصار دلیل به دیگر، سوی از و شود می منجر نابرابر فضای تولید به سو یک از یدار هیسرما که دارد

 و سنتی و بومی فضاهای نابودی درنتیجه و بیشتر سود بازار، انحصار موجب و دهد می کاهش را الهاکا قیمت پیشرفته،
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 نژادی و جنسی َشک بی و نیست اقتصادی امری تنها یدار هیسرما فضای تولید همچنین شود. می تر ساده فناوری با عمدتاً

 مختلف اقشار و طبقات ها، گروه به جوامع تقسیم و نژادی و جنسیتی نابرابری سبب راه، این از که شود می محسوب نیز

(.09 :9011 همکاران، و آقایی از نقل به Balaban, 2010) شود می



نفتقیمتتغییرا ازمتأیرشهرینامتعادلفضاییتحوال یندافر.9شک 

9911همکاران،وخیرالدین:منبع

 حیات بر طبیعی منابع سایر و نفت قیمت افزایش محل از که یمخرب ۀبچندجان اثر به اصطالح در منابع، نفرین ةدپدی

 تجهیز در کشورها ةانگیز بر امر این .شود می اطالق ،گیرد می تصور استخراجی جوامع سیاسی و اجتماعی اقتصادی،

 دولت مالی و اقتصادی بنیاد عنوان به را ها آن و گذارد می منفی تأثیر خصوصی( بخش و بازار )مالیات، داخلی منابع دیگر

 شود، می مشاهده نفت ةصادرکنند کشورهای در عمدتاً که پدیده این برای (.03 :9010 ی،اکبر یعل) کند می تضعیف

 :9013 همکاران، و )عباسیان کردند مطرح را 9هلندی بیماری ۀمسئل ابتدا اقتصاددانان است. شده مطرح مختلفی لیدال

 کشورها اقتصادی ساختار بر ملی اقتصاد طبیعی منابع کشف از حاصل ضرم پیامدهای عنوان به هلندی بیماری» .(03

 شده واقع تأکید مورد هلندی بیماری عنوان به آن از حاصل ساختاری تغییرات و اقتصادی نامتوازن رشد و شده تعریف

 .است سیاسی تصاداق رویکرد منابع، نفرین ادبیات در دیگر رویکرد یک (.930 :9010 همکاران، و رائینی )جهانی «است

 اقتصادی ساختارهای و نهادها کیفیت تضعیف به طبیعی منابع ثروت که پردازد می موضوع این به رویکرد این یطورکل به

 افزایش اقتصادی، کارایی کاهش مولد، های فعالیت کاهش منابع، تخصیص در اختالل موجب آن ۀجیدرنت و سیاسی و

 گسترش زمانی جویانه رانت های فعالیت ةانگیز شود. می منجر اقتصادی رشد کاهش تیدرنها و اجتماعی های نابرابری

 پرداختن از انتظار مورد خالص منافع با مقایسه در غیرمولد، های فعالیت به پرداختن از انتظار مورد خالص منافع که یابد می

 تضعیف با همراه آید، می دست به طبیعی بعمنا از که بزرگی رانت .باشد بیشتر کنند می ثروت ایجاد که مولد های فعالیت به

                                                           
1. Dutch disease 
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 به تا کند می ایجاد خصوصی و دولتی بخش در ای گسترده های انگیزه سیاسی، و اقتصادی یساختارها و نهادها

 اقتصادی رشد موجب که هایی فعالیت دیگر و کارآفرینانه های فعالیت آن ۀجیدرنت که شود پرداخته جویانه رانت های فعالیت

 (.10 :9013 همکاران، و )عباسیان گیرند می قرار محاق در شوند، می

 

 
فضایدهسازمانوسیاسیاقتصاد.1شک 

9918همکاران،ومیاندوآبمنوچهری:منبع

 دخواه آن پذیری زیست تحوالت و فضا قبال در حاضر نوشتار پژوهشی عدسی عنوان به فضا سیاسی اقتصاد دیدگاه

 اقتصاد دیدگاه دهد. می قرار مدنظر را فضایی های داللت شهر، ۀمسئل جای به فضا سیاسی اقتصاد دیدگاه درواقع بود.

 که شود می محسوب فضا ۀمؤلف به مارکسیستی نگرش یک فضا، به الگودهی در سرمایه نظام و بازار نقش به فضا سیاسی

 تعهد جامعه، بازسازی در اصلی موضوع ها رادیکال نظر از .کرد نبالد رادیکال سیاسی اقتصاد در را آن های ریشه باید

 و دارند متضادی منافع افراد خصوصی، مالکیت بر مبتنی ۀجامع یک در ها آن باور به همچنین .است برابری اصل به عمیق

 عدالتی بی موجب و دکن می منکوب ندارند، مالکیت که را افرادی خصوصی مالکیت زیرا رود؛ می بین از اجتماعی انسجام

 نشان مارکس کارل یآرا در را تأثیر بیشترین رادیکال های اندیشه (.990 :9010 ،همکاران و شاملو )ایمانی شود می

 سیاسی اقتصاد است. مارکسیستی سیاسی اقتصاد روشن توضیح مارکس، کارل سیاسی اقتصاد نقد مبانی. دهد می

 اقتصاد ۀانیگرا عتیطب اساس مارکس .است آن اصلی مفروضات تحقیر و یدار هیسرما سیاسی اقتصاد نقد مارکسیستی

 و مازاد ارزش ارزش، مفاهیم در که سازد می یدار هیسرما ۀجامع ةدربار ای نظریه و کند بررسی می را کالسیک سیاسی

 مفید کاالهای تولید آن در که است استوار تولیدات از خاصی اجتماعی نوع براساس یدار هیسرما ۀجامعدارد.  ریشه طبقه

 سایر )همان(.یافت  سیاسی اقتصاد در باید را مدنی ۀجامع کالبدشناسی گوید می مارکس؛ است مازاد ارزش ۀتوسع تابع

 :است 9جدول  شرح بهها  نگرش

 

 اقتصاد سیاسی

 شیوة تولید

 فرایند تولید فضا

 پذیری( ستتحوالت سازمان فضایی )کیفیت زی

ساختار 

 ایدئولوژیک

 ساختار اجتماعی
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فضاییۀتوسعبرنفتیدرآمدهایتأییرا بامرتبطهاینظریه.9جدول

منابعبالیۀنظرینوسازیایررانتیرایر

 معلتولی  و علتت  سازوکار رانتیر اثر
 مطالعتتات ۀدرنتیجتت کتته استتت

 اقتصتتادی  مستتائل کارشناستتان
 هتا  آن .استت  شده ارائه خاورمیانه

 ایتتن کتته استتت دهتته دو از بتتیش
 ایتن  .انتد  کترده  مطالعه را موضوع

 کننتد  متی  خاطرنشتان  کارشناسان
 درآمتتدهای دارای هتتای حکومتتت

 برای خود درآمدهای این از نفتی،
 بهتره  اجتمتاعی  رهایفشا کاهش

 این صورت، این غیر در .گیرند می
 چنتتین کتته دارد وجتتود امکتتان

 بتتترای تقاضتتتا بتتته فشتتتارهایی
 بتته حکومتتت بیشتتتر پاستتخگویی

 .شود منجر مردمی مطالبات
 

 تغییترات  از ای مجموعته  دلیل به دموکراسی نظریه، این ۀپای بر
 مشتتاغل، شتتدن تخصصتتی جملتته از و فرهنگتتی و اجتمتتاعی

 تغییرات این .دورآ می پدیدرا  آموزش باالتر طوحس شهرنشینی
 حتال،  ینعت  در .دهنتد  متی  رخ اقتصتادی  ۀتوستع دلیتل   به نیاز

 اجتمتاعی  تغییترات  از متفاوت ای مجموعه مختلف، کارشناسان
 تترین  دقیتق  میتان  این در شاید .اند گرفته درنظر را فرهنگی و

 دکنت  متی  خاطرنشان وی .باشد کرده مطرح گل انی را دیدگاه
 احتمتتال بتتر مستتتقیم تتتأثیری اجتمتتاعی، تغییتترات از نتتوع دو

 :گذارند می جای بر دولت یک شدن دموکراتیک
 تتتوان از متتردم آن پتتی در کتته آموزشتتی ستتطوح افتتزایش .9

 بتدین  شوند؛ می برخوردار اهدافشان و مقاصد بیان در بیشتری
 یکتدیگر  بتا  ها آن ارتباط برقراری و یده سازمان توان که معنا
 .یابد می دبهبو

 در که توسعه جریان در مشاغل شدن تخصصی ةفزایند روند. 7
 ستسس  و )صتنعت(  دوم بخش به را کار نیروی نخست، ۀمرحل

 ستبب  تغییترات،  ایتن  .کند می هدایت )خدمات( سوم بخش به
 بته  و آورد دست به بیشتری عمل استقالل کار، نیروی شود می

 .کنتد  عتادت  شغل هر با ارتباط در خود منافع ةدربار اندیشیدن
 تقویتت  ستبب  تخصصی، های مهارت دراختیارداشتن همچنین

 .شود می نخبگان برابر در کار نیروی زنی چانه توان

 آثتار  بررستی  در ،شتد  ذکتر  این از پیش که طور همان
 دو طبیعتی،  منتابع  فتروش  بته  هتا  دولت اتکای منفی

 )اثتر  سیاسی آثار بر یکی که است شده مطرح رویکرد
 بته  اتکتا  اجتماعی و اقتصادی آثار بر دیگری و (رانتیر
 امتروزه  .دنت کن متی  یتد تأک (نوستازی  )اثر خارجی رانت

 (منتابع  ی)بال مفهوم چهارچوب در بیشتر دوم رویکرد
 منتابع  بتالی  ةاید هوادار کارشناسان .شود می شناخته

 استت  آن از حاکی گذشته ۀده چهار ۀتجرب ،گویند می
 معتدنی،  منتابع  دیگتر  یتا  نفتت  صادرکردن صرف که

 اقتصتادهای  به را نسل یک خالل در فقیر کشورهای
 بستیاری  ایتن،  از پیش .کند نمی تبدیل شکوفا حال در
 ثتروت  ،(سیاه ی)طال کردند می تصور نظران صاحب از
 این امروزه اما آورد، خواهد همراه به اقتصادی ۀتوسع و

 .است نشده برآورده انتظارات

 9010 بابادی، یوسفی منبع:

پژوهشوشر
 است اکتشافی و تحلیلی -توصیفی، کاربردی حاضر پژوهش است. متقابل تأثیرات تحلیل مطالعه، این درپژوهش  روش

 و اسنادی ها، داده گردآوری های شیوه همچنین است. گرفته انجام کیفی و کمی های مدل از ترکیبی یریکارگ به با به که

 و مصاحبه کمک به و اکسل( )ماتریس متقابل اثرات سنجش ۀپرسشنام طراحی با کیفی های داده است. ای کتابخانه

 شده تهیه دلفی های پرسشنامه دهی وزن با و عددی صورت به پژوهش این در کاررفته به کمی های داده و اسناد بررسی

 و نفتی شهرهای و طبیعی منابع ةحوز در نظری ادبیات مرور به ساختاری و سامانمند دیدی با ابتدا پژوهش، این در است.

 متغیرهای و ها شاخص دلفی روش از استفاده با و شده حاصل نظری مبانی ۀپای بر سسس و پرداخته ریهش پذیری زیست

 محیط در و امتیازدهی ساختاری( تحلیل )روش متقابل تأثیرات تکنیک از استفاده با دوم ۀمرحل در .شد استخراج دخیل

 پذیری زیست ةحوز در کارشناس 00 نظرات از راستا، این در که شد تحلیل Fuzzy Linguistic Micmac افزار نرم

 های پیشرفت ةدربار را خود یها قضاوت و نظریاتشد  درخواست کنندگان شرکت از روش، این در .شد استفاده شهری

 کنند. یداور نیز اعضا سایر پیشنهادهای ةدربارشد  خواسته ها آن از همچنین. دهند ارائه انتظار مورد مهم

 کیفیت بر آنتأثیرات  و نفتی اقتصاد های پیشران استخراج و شناسایی آن هدف که کیفی بخش در حاضر،پژوهش  در

 گام در که شد استفاده علمی معتبر اسناد و منابع کمک به ادبیات و مبانی از بود، بهبهان استخراجی شهر در پذیری زیست

 و تطبیقی مطالعات با خبرگان گروه آشنابودن الزام ۀمالحظ با نیز، کمی بخش در شد. پرداخته ها آن تشریح به اول
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 ةحوز در افراد آموزشی و مطالعاتی سوابق به توجه با همچنین پژوهی، آینده دانش تخصصی، و علمی اصطالحات

 شد. افراد از محدودی تعداد از استفاده به ملزم پژوهشگر محلی، ۀتوسع همچنین و استخراجی و معدنی شهرهای

 ،زمینه این در .شد استفاده پژوهش، مورد ةحوز خبرگان با مصاحبه و پرسشنامه از اطالعات آوری جمع برای اساس، براین

 منابع و ها داده آوری جمع زمان وسعت، دلفی، هدف بهبا توجه  و ندارد وجود متخصصان تعداد ةباردر صریحی قانون هیچ

 00 از حاضر پژوهش در .(Windle, 2004) شود می برآورد نفر 03 تا 90 بین معموالً کنندگان شرکت تعداد دردسترس،

 .شد استفاده بهبهان شهرویژه  به و استخراجی و معدنی شهرهای زیست کیفیت با آشنا و دردسترس متخصص

 دهد. نشان می را پژوهش در حاضر افراد ویژگی ،7 جدول اساس براین

 مصاحبهدرگانکنندشرکت.1جدول

)نفر(تعدادشوندهصاحبهمشغ 
تیجنس

زنمرد
 7 0 2 یشهر ۀتوسع ةحوز در دانشگاه استادان

 - 9 9 یشهر یزیر برنامه ۀبازنشست استادان
 7 2 1 یمحل ۀتوسع و یلگریتسه دفاتر کارشناسان
 0 90 91 بهبهان یشهردار یباال ۀرتب کارکنان

 

 همچنین داشتند. سال 37 ها آن ترین مسن و 00 ها آن ترین سن مک که بود سال 00 ،شوندگان مصاحبه سنی میانگین

 برای ،9فازی زبانی مک میک اساس، همین بر .داشتند دکترا نفر 1 و سانسیل فوق نفر 92 شوندگان، مصاحبهمیان  در

 (.21 :9013 ،همکاران و )طالبیان است شده طراحی گرانادا دانشگاهپژوهشگران  از ای عدهاز سوی  متقابل، اثرات تحلیل

 ,None) طبیعی زبان کلمات همگی 0و  7، 9، 3 اعداد از استفاده یجا به متقابل، اثرات ماتریس های درایه ترتیب بدین

Weak, Moderate and Strong) های تحلیل برای استفاده قابلیت مستقیم طور به عددی، های داده برعکس که هستند 

 این با متناظر اعداد اختصاص برای روشی از باید تحلیل در ها آن از استفاده برای نبنابرای ؛ندارند افزاری نرم یا ریاضی

 کرد تبدیل عددی متغیرهای به فازی منطق از استفاده با توان می را زبانی متغیرهای ۀهم کرد. استفاده زبانی های رشته

 .شده است استفاده فازی اعداد به زبانی متغیرهای تبدیل برای روش همین از فازی کم میک در (.9120 )زاده،

 

 مبنای بر و اکسل فایل قالب در را خود های قضاوت تا شد خواسته پژوهش متخصصان از ابتدا حاضر، پژوهش در 

 اکسل در عملیاتی قالب در آوری جمع از پسنیز  نتایج .کنند اعمال متغیرها میان در عددی صورت به تأثیر دهی وزن استاندارد

 فایل از خانه هر در عدد نیتر کینزدسوی  به آمده دست به اعداد گردکردن و 00 بر ها آن تقسیم و قضاوت 00 جمع )حاصل
                                                           
1. FLMICMAC: Fuzzy Linguistic MICMAC of Cross Impact Analysis 
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 .شد بارگذاری آن در و آمد دست به مک میک افزار نرم به ورودبرای  خبرگان، قضاوت فایل نهایی خروجی موجود(، اکسل

 به مربوط شهری پذیری زیست به مربوط متغیر 00 از حاضر پژوهش در .شد استخراج نموداری و آماری صورت بهنیز  نتایج

 است. مشاهده قابل 0 جدول در کهشده  استفاده نفت صنعت به مربوط ۀمؤلفچهار  و استخراجی شهرهای

استگراجیشهرهایدرپذیریزیستنماگرهای.9جدول

نماگرعمدهشاخصبعد

اقتصادی

 اشتغال و فعالیت
 استخدام ،شغلی های فرصت به مهاجران و محلی ۀجامع برابر دستیابی، محلی ۀجامع رایب ایجادشده شغلی های فرصت
 و معدنی های بخش در محلی ۀجامع شغلی امنیت، شغلی های فرصت در ایجادشده تنوع ،نفت صنعت در محلی ساکنان

 صنعت بخش در اشتغال از شهروندان در رضایت ایجاد ،صنعتی

 توزیع و درآمد
 های بخش در اشتغال درآمد از محلی ۀجامع رضایت ،محلی ۀجامع برای برابر درآمد ایجاد، محلی ۀجامع درآمد افزایش

 محله ناساکن میان در درآمدی ثبات ،صنعتی و معدنی

 زندگی ۀهزین
 از ناشی ای اجاره مسکن های هزینه تأمین قدرت ،محلی ۀجامع خرید قدرت ،نیاز مورد مسکن ۀتهی در خانوارها توانایی

 صنعتی ۀتوسع تأثیر تحت زندگی ۀهزین تأمین ،مهاجران حضور

 گذاری سرمایه
 تأسیسات ۀزمین در گذاری سرمایه به رغبت ،ناساکن رفاهی خدمات تقویت ۀزمین در صنعت بخش گذاری سرمایه قدرت

 نقت عتصن بخش موردنیاز خدمات و کاالها تأمین ۀزمین در بومیان گذاری سرمایه رغبت ،شهر زیربنایی

-اجتماعی

یفرهنو

 و امکانات ۀتوسع
 خدمات

 خدمات و امکانات ۀتوسع و بهبود ،شهر ارتباطی های شبکه ۀتوسع و بهبود ،آموزشی خدمات و امکانات ۀتوسع و بهبود
 شهری سبز فضاهای و تفریحی خدمات و امکانات افزایش ،درمانی -بهداشتی خدمات ۀتوسع و بهبود ،ورزشی

 جامعه آگاهی افزایش
 محلی

 و نهاد مردم های سازمان در محلی افراد مشارکت ،خود زندگی محیط اهمیت به محلی ساکنان در آگاهی سطح افزایش
 محلی مردم پذیری یتمسئول

 همبستگی و مشارکت
 در محلی ساکنان مشارکت افزایش ،موجود محلی نهادهای توان تقویت ،محلی ساکنان اجتماعی بستگی هم افزایش

 مهاجران و محلی ۀجامع میان تعامل ،شهر ۀتوسع

 محلی ۀجامع رضایت
 به توجه با خدمات و امکانات به دسترسی از محلی ۀجامع رضایت ،شهر در نفت صنعت وجود از محلی ۀجامع رضایت

 صنعتی ۀتوسع

 سنن و فرهنگ
 ،محلی ۀجامع و ها فرهنگ هخرد میان فرهنگی تعارض ،محلی ۀجامع سنتی رسوم و آداب احیای و حفظ به پایبندی

 محلی ناساکن فرهنگی و اجتماعی یادگیری برای زایی فرصت ،مهاجران منش و رفتار از محلی ساکنان الگوبرداری

 اجتماعی رفاه و امنیت
 شلوغی و ازدحام ،نقلیه وسایل و ترافیک کاهش ،پذیر یبآس شهروندان تردد در امنیت ،اجتماعی امنیت احساس

 ناساکن برای کار حقوق رعایت ،(فحشا و فساد الکلیسم، یاد،)اعت اجتماعی های ناهنجاری بروز ،صنعتی ۀتوسع ۀجیدرنت
 محلی

محیطیزیست

 سرزمین منابع
 های زمین کاربری تغییر ،صنعتی تأسیسات ایجاد دلیل به شهر پیرامون کشاورزی خیز لصحا های زمین رفتن بین از

 زراعی نواحی و خاک درون صنعتی و شهری های زباله ۀتخلی از جلوگیری ،نفت صنعت های کاربری نفع به شهر

 آلودگی کنترل
 جذب های دستگاه نصب ،صنعتی فاضالب ۀشبک ایجاد، (الکتروفیلتر و یلتر)ف ها آلودگی کنترل جدید وسایل کاربرد

 آن به پایبندی و آالینده ةعمد منابع برای مناسب ضوابط تعیین، تولیدی معلق ذرات

 های آگاهی
 محیطی زیست

 از حفاظت به محلی ساکنان توجه ،شهر زیست محیط از حفاظت به محلی نهادهای و صنایع مدیران توجه
 زائد مواد مناسب دفن راستای در صنایع مدیران ریزی برنامه و توجه ،زیست محیط

 شهری بافت و مسکنکالبدی
 بافت تحول و بهسازی روند ،شهری عمرانی های فعالیت شگستر روند ،شهری مقاوم و امن مسکن ۀتوسع و ایجاد

 و صنعتی -معدنی مهاجران )شهر شهر کالبدی بافت در دوگانگی ایجاد ،شهری دار مسئله های بافت ویژه به کالبدی
 (بومیان شهر

 نفتیاقتصاد
 و ملی ةویژ توجهات ،شهر به مکانی تحرکات و نفت، خارجی و داخلی گذاری سرمایه امنیت ،نفت از ناشی ارزی درآمد

 شهر به نفتی درآمدهای سهم از درصد 7 تخصیص و نفت ،توسعه قطب عنوان به شهر به ای منطقه

، همکاران و جهانبخش؛ 9013 ،همکاران و پور جمعه ؛9013، همکاران و قدمی ؛9019، دانش ؛9011، همکاران و احمدپور ؛9013، همکاران و فر  بشارتی :منبع

 ,.Dempesy et al؛ 9010، نیکخواه ؛9017، همکاران و خیرالدین ؛9012، همکاران و افراخته ؛9011، حیدری ؛9010، همکاران و یآباد ملک یمختار ؛9012

 2012, Li et al., 2009; Mayer, 2017; lia, 2019; Dodson, 2017; Malina et al., 2019; Fernando, 2015 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11482-015-9422-y#auth-1
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 پژوهشبسترمعرفی

 02 و درجه 03 تا دقیقه 93 و درجه 03 و شرقی طول ۀدقیق 00 و درجه 03 تا دقیقه 02 و درجه 01 بین بهبهان شهر

 شده  واقع خوزستان استان شرق جنوب در شهر این (.9011ر، مادشه مشاور )مهندسین دارد قرار شمالی عرض ۀدقیق

 بوشهر استان به شرق جنوب از هندیجان، شهرستان به غرب جنوب از امیدیه، شهرستان به غرب شمال و غرب ازو  است

 بهبهان (،9010، خوزستان استان آماری ۀ)سالنامشده است  منتهی بویراحمد و کهگیلویه استان به شرق و شمال از و

 شهر شکل و شد شده ویران ارجان جایگزین میالدی چهاردهم قرن با برابر مریق هجری هشتم قرن دوم ۀنیم در کنونی

 و مدیریت )سازمان درآمد خوزستان استان بعد و فارس استان شهرهای از یکی شمار در پس آن از و گرفت خود به

 درصد 00/9 برابر 9010-9000 ةدور در بهبهان رشد نرخ متوسط جمعیت، تحوالت (.9010، خوزستان ریزی برنامه

 بیشتر شهر، قدیمی بافت .دارد معماری متفاوت کامالً ةشیو دو و شهری متفاوت بافت دو بهبهان شهر است. شده  محاسبه

 و غارتگران خطر از ماندن مصوندلیل اینکه نیروهای امنیتی در  به قدیم در است. سنتی شهرسازی و معماری از اقتباس

 وضعیتی آن قدیم بافت و بهبهان شهر ،نبودند ساز چاره چندان آوردند می هجوم هاشهر به که متخاصم های گروه یا دزدان

 تعریض و ها خیابان ۀتوسعدلیل  به قدیم فعلی وضعیت .است پهلوی و قاجار دوران از آن از جامانده به منازلبیشتر  که دارد

 از مدرن شهرسازی و فوق دالیل به بافت این تاریخی اماکن و ها خانه از بسیاری و قرار دارد نابودی خطر معرض در معابر

 قطور های ستون و گیر سایه و بزرگ های ایوان و دارد وجود مرکزی حیاط یک سنتی معماری ةشیو در است. رفته بین

 (.31 :9012 )بلوطی،دارند  زیرزمین ها خانه اینبیشتر  همچنین .گیرد می قرار آن طرف دو در شده بری گچ

 

شهربهبهاندراستانخوزستانیریقرارگیت.موقع9ۀنقش

9911نوارنده،:منبع
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هایافتهتحلی ونتایج
بهبهانشهرپذیریزیستکیفیتونفتیاقتصادهایپیشرانشناساییوبرآورد

 و کارشناسان از نفر 00 از و کردنداقدام  معیارها اوزان تعیینبرای  ای پرسشنامه تدارک بهپژوهشگران  ،باره این در

 مربوط جدول در معیار 01 .شد نظرسنجی شهر بر طبیعی منابع آثار تأثیر و شهری پذیری زیست موضوع به آشنا نامتخصص

 این قراردادن با سسس شد. شناسایی زیرعامل( 00) شهری پذیری زیست و زیرعامل(پنج ) نفتی اقتصاد اصلی عامل دو به

 مشخص (0 تا صفر )از عوامل به دهی وزنکمک  به یکدیگر بر عوامل این از هرکدام تأثیر ،01 در 01 ماتریس یک در عوامل

 و دهیتن درهم عناصر با سیستمیمانند  دخیل، عوامل ۀهم یافت. تغییر زبانی های ارزش به موجود مقادیر سسس و شد

 که برتر عوامل و شدند سنجش هم با عوامل این ارتباطاتهمچنین  .دنشو می گرفته درنظر ساختار، یک صورت به

 در شهری پذیری زیست بر نفتی اقتصاد تأثیرات شناختبرای  برتر عوامل این اند. شده استخراج دارند بیشتری تأثیرگذاری

 بردارد. گام خود ای توسعه اهداف به نیل یسو به شهری ۀجامع تا شوند می گرفته کار به بهبهان شهر

 عوام متقاب روابطوسیست تحلی 

 براساس دهد. می نشان دیگر متغیرهای از را متغیر آن اثرپذیری میزان متغیر هر سطرهای اعداد جمع طع،متقا ماتریس در

 شهر، کالبدی بافت در دوگانگی ایجاد میزان کالبدی، بافت تحول و بهسازی روند» متغیرپنج  ماتریس، این تحلیلی نتایج

 و توجه میزان و شغلی های فرصت به مهاجران و حلیم ۀجامع برابر دستیابی میزان اجتماعی، امنیت احساس میزان

 در نتایج تحلیل منظور به .دارند سیستم دررا  تأثیر بیشترین «زائد مواد مناسب دفن راستای در صنایع مدیران ریزی برنامه

 ماتریس در ارتباطی های گروه تعداد درنظرگرفتن با متغیرها تأثیر که دریافت توان می ساده روش یک باگام  نخستین

 کل در نیز اندکی یرگذاریتأث دارد، مستقیم یاثر متغیرها از محدودی تعداد بر که متغیری است. سنجش قابل شده تشکیل

 کرد. بررسی ماتریس در مربوط ستون درنظرگرفتن با نیز را متغیر یک مستقیم اثرپذیریتوان  می ترتیب این به دارد. سیستم

 میزان محلی، ۀجامع برای برابر درآمد ایجاد میزان ،ریپذ بیآس شهروندان تردد در امنیت میزان» عامل پنج راستا، این در

 های بخش در اشتغال درآمد از محلی ۀجامع ایجادشده رضایت میزان مهاجران، منش و رفتار از محلی ساکنان الگوبرداری

 شناسایی سیستم عوامل تأثیرپذیرترین ءجز «محلی ۀجامع و ها فرهنگ خرده بین فرهنگی تعارض میزان و صنعتی و معدنی

 متغیر آن اثرپذیری نمودار ستون هر مجموع و مربوط متغیر اثرگذاری ةدهند نشان سطر هر عددهای مجموع بنابراین اند؛ شده

 مختصات محور با مفهومی نمودار یک در ها آن نمایش با توان می را ها آن ةدربرگیرند محیط و متغیرها تمام پس ؛است

 است. شده داده نشان تفصیل به عوامل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری نتایج ،0جدول  در داد. نمایش تأثیرپذیری( -رگذاری)اث

یکدیوربرشهریپذیریزیستونفتیاقتصادعوام تأییرپذیریوتأییرگذاری.4جدول

اصلیعوام 
متغیرنام

مستقی تأییرا 
(Direct Influence)

مستقی تأییرا 
(Direct Dependance) 

  

ایرپذیریمیزانایرپذیریرتبهایرگذاریمیزانایرگذاریۀرتب
X1- 902 00 913 97 شهری پذیری زیست 
X2- 901 01 910 0 شهری پذیری زیست 
X3- 939 03 920 79 شهری پذیری زیست 
X4- 900 00 930 09 شهری پذیری زیست 
X5- 930 03 932 00 شهری پذیری زیست 
X6- 930 00 913 90 شهری پذیری زیست 
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 یکدیوربرشهریپذیریزیستونفتیاقتصادعوام تأییرپذیریوتأییرگذاری.4جدولادامۀ

متغیرناماصلیعوام 
مستقی تأییرا 

(Direct Influence)
تأییرا مستقی 

(Direct Dependance) 

ایرپذیریمیزانیریایرپذرتبهایرگذاریمیزانایرگذاریرتبۀ

 

X7- 921 1 910 3 شهری پذیری زیست 
X8- 911 7 910 2 شهری پذیری زیست 
X9- 910 0 930 01 شهری پذیری زیست 
X10- 931 03 902 03 شهری پذیری زیست 
X11- 920 91 923 92 شهری پذیری زیست 
X12- 933 01 931 71 شهری پذیری زیست 
X13- 901 09 930 07 شهری پذیری زیست 
X14- 900 03 919 93 شهری پذیری زیست 
X15- 920 73 931 03 شهری پذیری زیست 
X16- 930 09 900 00 شهری پذیری زیست 
X17- 933 01 931 09 شهری پذیری زیست 
X18- 932 07 939 00 شهری پذیری زیست 
X19- 909 01 900 00 شهری پذیری زیست 
X20- 902 07 909 00 ریشه پذیری زیست 
X21- 933 03 939 00 شهری پذیری زیست 
X22- 921 93 921 90 شهری پذیری زیست 
X23- 930 00 09 902 شهری پذیری زیست 
X24- 927 70 930 02 شهری پذیری زیست 
X25- 920 79 910 1 شهری پذیری زیست 
X26- 930 02 939 03 شهری پذیری زیست 
X27- 923 93 932 00 شهری پذیری زیست 
X28- 921 99 932 00 شهری پذیری زیست 
X29- 931 73 901 03 شهری پذیری زیست 
X30- 920 77 920 77 شهری پذیری زیست 
X31- 927 70 900 01 شهری پذیری زیست 
X32- 910 0 927 70 شهری پذیری زیست 
X33- 912 0 923 91 شهری پذیری زیست 
X34- 921 97 930 01 شهری پذیری زیست 
X35- 910 3 912 0 شهری پذیری زیست 
X36- 917 9 930 03 شهری پذیری زیست 
X37- 930 00 901 01 شهری پذیری زیست 
X38- 930 07 919 99 شهری پذیری زیست 
X39- 920 91 922 93 شهری پذیری زیست 
X40- 931 72 923 91 شهری پذیری زیست 
X41- 919 2 00/10 07 شهری پذیری زیست 
X42- 919 1 933 02 شهری پذیری زیست 
X43- 931 71 932 03 شهری پذیری زیست 
X44- 930 00 901 02 شهری پذیری زیست 
X45- 900 02 930 00 شهری پذیری زیست 
X46- 939 02 929 73 شهری پذیری زیست 
X47- 921 90 927 70 شهری پذیری زیست 
X48- 922 90 902 07 شهری یریپذ زیست 
X49- 930 01 901 01 شهری پذیری زیست 
X50- 923 92 910 0 شهری پذیری زیست 
X51- 931 71 913 90 شهری پذیری زیست 
X52- 930 01 929 72 شهری پذیری زیست 

 

X53- 921 90 919 9 شهری پذیری زیست 
X54- 902 00 919 7 شهری پذیری زیست 

X55- 930 00 931 71 نفتی اقتصاد 
X56- 930 00 931 07 نفتی اقتصاد 
X57- 930 03 923 73 نفتی اقتصاد 
X58- 931 09 910 1 نفتی اقتصاد 
X59- 929 70 901 01 نفتی اقتصاد 

 FL MicMac افزار نرم محیط در نگارندگان منبع: 
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نتایجماتریساساسبرسیست مستقی عوام تأییرپذیرترینوتأییرگذارترین.9جدول
سیست مستقی عوام تأییرپذیرترینسیست مستقی عوام تأییرگذارترین

 (ی)کالبد کالبدی بافت تحول و بهسازی روند .9
 (ی)کالبد شهر کالبدی بافت در دوگانگی ایجاد میزان .7
 (ی)اجتماع اجتماعی امنیت احساس میزان .0
 شتغلی  هتای  فرصتت  به اجرانمه و محلی ۀجامع برابر دستیابی میزان .0

 (ی)اقتصاد
 مواد مناسب دفن راستای در صنایع مدیران ریزی برنامه و توجه میزان .0

 (محیطی یست)ز زائد
 (ی)اقتصاد محلی ۀجامع درآمد افزایش میزان .3
 (ی)اقتصاد محلی ۀجامع برای برابر درآمد ایجاد میزان .2
 (ی)اجتماع محلی ساکنان اجتماعی بستگی هم افزایش میزان .1
 )اقتصتاد  توسعه قطب عنوان به شهر به ای منطقه و ملی ةویژ توجهات .1

 (نفتی
 (ی)اقتصاد صنعتی ۀتوسع تأثیر تحت زندگی ۀهزین تأمین میزان .93

 (ی)اجتماع پذیر یبآس شهروندان تردد در امنیت میزان .9
 (ی)اقتصاد محلی جامعه برای برابر درآمد ایجاد میزان .7
 (ی)اجتماع مهاجران منش و رفتار از محلی ساکنان الگوبرداری انمیز .0
 و معتدنی  های بخش در اشتغال درآمد از محلی ۀجامع ایجادشده رضایت میزان .0

 (ی)اقتصاد صنعتی
 (ی)اجتماع محلی ۀجامع و ها فرهنگ خرده میان فرهنگی تعارض میزان .0
 (ی)اجتماع اجتماعی امنیت احساس میزان .3
 ایجتاد  دلیل به شهر پیرامون کشاورزی خیز لصحا های زمین رفتن بین از میزان .2

 (محیطی یست)ز صنعتی تأسیسات
 نفتت  صتنعت  هتای  کتاربری  نفتع  بته  شتهر  هتای  زمتین  کتاربری  تغییر میزان .1
 (محیطی یست)ز
 (ی)اقتصاد محلی ۀجامع درآمد افزایش میزان .1

 (یع)اجتما تفریحی خدمات و امکانات افزایش میزان .93

 نگارندگان: منبع

 که است نفتی( اقتصاد متغیرتوجه به  )با اقتصادی متغیرهای به مربوط سیستم تأثیرگذار عوامل بیشترین اساس، براین

 و زیرمتغیر( دو )با اجتماعی و کالبدی عوامل همچنین دهد. می نشان وضوح به اقتصادی مسائل در را نفت نقش

 عوامل سیستم، عوامل تأثیرپذیرترین ةدربار همچنین .دارند سیستم دررا  أثیرگذاریت بیشترین مؤلفه( )یک محیطی زیست

است.  استخراجی شهرهای در عوامل این اهمیت ةدهند نشان کهرا دارند  تأثیرپذیری بیشترین زیرمتغیرپنج  با اجتماعی

 ورود بر و شود می شامل را یحیتفر خدمات و فرهنگی تعارضات فرهنگی، الگوبرداری مهاجرت، امنیتی، مسائل همچنین

 همچنین دارد.تکیه  شهر در اجتماعی گوناگون مشکالت بروز و مختلف فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی پایگاه با مهاجران

 تغییر اساس، براین گیرند. می قرار بعدی های رده در زیرمتغیر دو به محیطی زیست عامل و عامل زیر سه با اقتصادی، عامل

 مشکالت بارز، های مصداق از صنعتی تأسیسات به کشاورزی های زمینویژه  ، بهشهر اطراف های زمین کاربری

 گرفت. لقب استخراجی شهرهای در محیطی زیست

تأییرپذیریوتأییرگذاریسطح

 دهند. می نشان دوبعدی طرح یک در را شاخص هر مستقیم یریرپذیتأث و تأثیرگذاری پژوهشگران ،0 شکل با توجه به

 

 (Micmacافزارنرمتوسطی)خروجمستقی روشدرفازیتأییرپذیریوتأییرگذاریچار .9 شک
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 معین و قطعی های ارزش از جفت یک کمک به که است متغیر یک ةدهند نشان ،0 شکل در شده مشخص ۀنقط هر

پژوهشگران  ،باره این در گیرد. یم قرار سیستم گوناگون مناطق در شده غیرفازی کلی تأثیرپذیر و تأثیرگذار زیرمعیار برای

 معیارها دیگر به توجه با آن تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ساخت کمک به سیستم کل در متغیر هر نقش بندی طبقه به قادر

 در رفتارش از تر دقیق ةاید یک که هستند قطعی سطح در متغیر این تأثیر شدت بررسی بهپژوهشگران  بنابراین ؛هستند

 کند. می ارائه را سیستم

 معین و قطعی های ارزش از جفت یک کمک به که است متغیر یک ةدهند نشان ،0 شکل در شده مشخص ۀنقط هر

 متقابل روابط در دخیل عوامل ۀهم گیرد. می قرار سیستم گوناگون مناطق در تأثیرپذیر و تأثیرگذار زیرمعیار برای

 گرفته درنظر ساختار یک صورت به و دهیتن درهم عناصر اب سیستمیمانند  نفتی، اقتصاد و بهبهان شهر پذیری زیست

 اعداد شوند. استخراج دارند بیشتری تأثیرگذاری که برتر عوامل تایده شدند سنج هم بانیز  عوامل این ارتباطات .شود می

 هر وضعیت گویای واند  شده مشخص Var اختصاری عالمت همراه به که است شده تنظیم 3 جدول براساس متغیرها

 ویژگی ةدهند نشان اثرپذیری -اثرگذاری پالن روی متغیرها، پراکنش .هستند سیستم کل در خود عملکرد توجه با متغیر

 ناپایدار. یا است پایدار سیستم که شود می مشخص پالن روی متغیرها پراکندگی شکل براساس و است سیستم کلی

 وضعیت و داشت خواهند آینده در شدیدی تحوالت اثرپذیر، هم و اثرگذارند هم که متغیرهایی با ناپایدار های سیستم

 نمودار شرقی شمال به غربی جنوب از و شکل لوزی متغیرها پراکنش حالت، این در ماند. نخواهد پایدار ها آن کنونی

 و باشد داشته اثرپذیر عوامل زیادی تعداد مقابل سمت در و اثرگذار عوامل زیادی تعداد سیستم چنانچه اما بود، خواهد

 تغییر آینده در سیستم کنونی شرایط و است پایدار سیستم شود، ظاهر نمودار چپ سمت از L شکل به متغیرها پراکنش

 متقابل روابط در موجود متغیرهای وضعیت حاضر، پژوهش در آمده دست به نتایج چارت براساس کرد. نخواهد چندانی

 تغییر شدت به نزدیک ةآیند در سیستم این بر حاکم کنونی شرایط و ستا ناپایدار حدودی تا نفتی اقتصاد و پذیری زیست

 صفحه قطری محور حول در تقریباً متغیرها سیستم، این در است. مذکور روابط بر متغیرها این تأثیرات آن، و کرد خواهد

 و ارزیابی )که دهند می اننش را تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از بینابینی حالت مواقعبیشتر  در متغیرها و هستند پراکنده

 و تأثیرپذیر متغیرهای دووجهی، تأثیرگذار، متغیرهای ناپایدار، سیستم در (.کند می مشکل بسیار را کلیدی عوامل شناسایی

 هستند. ییشناسا قابل مستقل متغیرهای

 ترتیب به کهکند مشاهده  شرق جنوب و غرب شمال در را متغیرها خروجی نتایج تواند میپژوهشگر  مستقیم، روش در

 متغیرهای همراه به شرق شمال متغیرهای که یدرحال؛ هستند تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از متوسط تا ضعیف ۀدرج در

 عدد هر هستند. سیستم در تأثیرپذیری و تأثیرگذاری قوی تا متوسط ۀدرج ةدهند نشان سیستم، غرب جنوب در قرارگرفته

 مستقیم روش در مذکور، مطالب به توجه با است. متغیر 01 ها آن تعداد پژوهش این در که است متغیر یک نقش نشانگر

 است. مشخص 0 شکل در متغیرها سایر از زیاد اختالف با و زیاد بسیار تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ۀدرج با

 ۀناحی واملع وجود پایدار، سیستم عنوان به سیستم شناسایی به توجه با تأییرگذار:وکنندهتعیینمتغیرهای-

 و تأثیرگذاری بیشترین متغیرها، این است. سیستم کل بر ها آن کالن تأثیرگذاری توان ةدهند نشان نمودار، غربی شمال

 است. مشاهده قابل 2 جدول در ها شاخص این .دارند را سیستم کل در تأثیرپذیری کمترین
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قی مستتأییرا نمودارتأییرگذاروکنندهتعیینمتغیرهای.6جدول

سیست تأییرگذاروکنندهتعیینمتغیرهای
 شهر کالبدی بافت در دوگانگی ایجاد میزان -

 شغلی های فرصت به مهاجران و محلی ۀجامع برابر دستیابی میزان -
 فرادست های طرح در توسعه قطب عنوان به شهر به منطقه جایگاه شدن مطرح -
 صنعتی ۀتوسع ۀجیدرنت شلوغی و ازدحام میزان -
 محلی ۀجامع برای ایجادشده شغلی های فرصت میزان -
 صنعتی ۀتوسع تأثیر تحت زندگی هزینه تأمین میزان -
 صنعت بخش در اشتغال از شهروندان در رضایت ایجاد میزان -

 شهری مقاوم و امن مسکن ۀتوسع و ایجاد -
 شهر به مکانی تحرکات و نفت -
 محلی ناساکن برای کار حقوق رعایت افزایش میزان -
 نفت صنعت در محلی ساکنان استخدام میزان -
 تولیدی معلق ذرات جذب های دستگاه نصب میزان -
 نفت از ناشی ارزی درآمد -
 شهری عمرانی های فعالیت گسترش روند -

 نگارندگان منبع: 

یدووجهمتغیرهای-

 متغیرهای در ها، آن روی عملی هر و ندهستفراوان  اثرپذیری وبسیار  اثرگذاری مشترک ویژگی دودارای  متغیرها این

 2 جدول در ها شاخص این اسامی که دارند قرار نمودار شرقی شمال ۀناحی درهمچنین  کرد. خواهد ایجاد تغییر نیز دیگر

 پذیرند. می تأثیر بسیار ها آن از هم وبسیاری دارند  تأثیر هم دیگر عوامل بر عوامل این است. مشخص

سیست یجهدوومتغیرهای.0جدول

سیست یدووجهمتغیرهای
 شهری دار مسئله های بافتویژه  ، بهکالبدی بافت تحول و بهسازی روند -
 اجتماعی امنیت احساس میزان -
 زائد مواد مناسب دفن راستای در صنایع مدیران ریزی برنامه و توجه میزان -
 محلی ۀجامع برای برابر درآمد ایجاد میزان -
 محلی ۀجامع آمددر افزایش میزان -
 محلی ساکنان اجتماعی بستگی هم افزایش میزان -
 شهری سبز فضاهای و ها مانَک -تفریحی خدمات و امکانات افزایش میزان -
 (فحشا و فساد الکلیسم، یاد،)اعت اجتماعی های ناهنجاری بروز میزان -

 نیاز مورد مسکن ۀتهی در خانوارها توانایی میزان -
 مهاجران منش و رفتار از محلی ساکنان الگوبرداری میزان -
 بتا  ختدمات  و امکانتات  به دسترسی از محلی ۀجامع رضایت میزان -

 صنعتی ۀتوسع به توجه

 آن به پایبندی و آالینده ةعمد منابع برای مناسب ضوابط تعیین -
 شتهر  پیرامتون  کشاورزی خیز لصحا های زمین رفتن بین از میزان -
 تیصنع تأسیسات ایجاد دلیل به
 محلی ۀجامع و ها فرهنگ خرده میان فرهنگی تعارض میزان -

 9011 نگارندگان، منبع:

سیست ۀنتیجیاتأییرپذیرمتغیرهای-

 اثرپذیری از متغیرها این نامید. نیز نتیجه متغیرهای را ها آن توان می و هستند مشخص شرق جنوب ۀناحی در متغیرها این

 تأثیر هحوز عوامل سایر بر آنکه دونب عوامل این برخوردارند. سیستم در کم بسیار اثرگذاری و سیستم از زیاد بسیار

 دهد. می نشان را سیستم تأثیرپذیر متغیرهای ،1 جدول شوند. می متأثر ها آن ازفراوانی  مقدار به باشند، داشتهبسیاری 

سیست یدووجهمتغیرهای.8جدول

سیست تأییرپذیرمتغیرهای
 شهر ۀتوسع در محلی ساکنان مشارکت افزایش میزان -

 و نهتتاد متتردم هتتای ستتازمان در محلتتی افتتراد مشتتارکت میتتزان -
 محلی مردم پذیری یتمسئول

 مهاجران و محلی ۀجامع میان تعامل میزان -
 نفت صنعت های کاربری نفع به شهر های زمین کاربری تغییر میزان -

 فرهنگتی  و اجتمتاعی  یادگیری برای ایجادشده زایی فرصت میزان -
 محلی ناساکن

 در اشتتتغال درآمتتد از محلتتی ۀجامعتت ایجادشتتده رضتتایت میتتزان -
 صنعتی و معدنی های بخش

 9011 نگارندگان، منبع:
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مستق متغیرهای-

 عوامل ،درواقع اند. گرفته قرار 0 شکل غربی جنوب ۀناحی در و هستند کمی اثرپذیری و اثرگذاری دارای متغیرها این

 متغیرهای از آمده دست به نتایج ،باره این در پذیرند. می تأثیر ها آن از نه وفراوانی دارند  تأثیر عوامل یرسا بر نه مستقل

 کرد. مشاهده 1 جدول در توان می را مستقل

سیست مستق متغیرهای.1جدول

 نواحی و خاک درون صنعتی و شهری های زباله ۀتخلی از جلوگیری میزان -
 زراعی

 صتنعتی  و معتدنی  هتای  بختش  در محلتی  ۀجامعت  شتغلی  امنیت میزان -
 یرینفوذپذ

 مهاجران حضور از ناشی ای اجاره مسکن های هزینه تأمین قدرت میزان -
 نشده ساخته و بایر اراضی وجود

 شغلی های فرصت در تنوع میزان -
 صنعتی فاضالب ۀشبک ایجاد میزان -
 آموزشی خدمات و امکانات ۀتوسع و بهبود میزان -
 درمانی بهداشتی خدمات ۀتوسع و بهبود انمیز -
 موجود محلی نهادهای توان تقویت -

 محیط اهمیت از محلی ساکنان در آگاهی سطح افزایش میزان -
 زندگی

 زیست محیط از حفاظت به محلی ساکنان توجه میزان -
 زیربنتایی  تأسیستات  ۀزمینت  در گتذاری  سرمایه به رغبت میزان -

 یبند دانه شهر

 نقلیه وسایل و ترافیک هشکا میزان -

 شهر در نفت صنعت وجود از محلی ۀجامع رضایت میزان -
 شهر به نفتی درآمدهای سهم از درصد 7 تخصیص و نفت -
 و یلتتتر)ف هتتا آلتتودگی کنتتترل جدیتتد وستتایل کتتاربرد میتتزان -

 (الکتروفیلتر
 ورزشی خدمات و امکانات ۀتوسع و بهبود میزان -

 نگارندگان منبع: 

شهریپذیریزیستونفتیاقتصادام عوروابط

 عوامل این روابط پذیری، زیست و نفتی اقتصاد عوامل از هریک تأثیرپذیری و تأثیرگذاری وضعیت کردن مشخص از پس

 بسیار تا ضعیف بسیار سطح از 0شکل  در مستقیم صورت به عوامل تأثیرات روابط که شد بررسی مک میک افزار نرم در

 است. شده داده نشان در قوی

 

 سیست مستقی یرا تأینمودار.4شک 
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 بر متغیرها متوسط تا ضعیف تأثیر ةدهند نشان رنگ آبی خطوط و متغیرها قوی بسیار تأثیر ةدهند نشان ،قرمزرنگ خطوط

 سیستم در موجود روابط ۀهم نمایشبرای  افزار نرم در درصدی 933 پوششی ۀدرج از حاضر پژوهش در که است یکدیگر

 پژوهش متغیرهای باالی تأثیرگذاری از حاکی آمده دست به نمودار است.شده  استفاده متغیر 01 بین متقابل روابط از کلمتش

 متغیرهای انواع سایر از بیشتر حاضر پژوهش در دووجهی و تأثیرگذار های مؤلفه فراوانیمعنا که  ؛ بدیناست سیستم در

 بر متغیرها شماتیک تأثیر نمودار همچنین و 0 شکل در متغیرها پراکندگی رنمودا های یافته درحقیقت، است. شده شناسایی

 .است مطالعاتی ةحوز معتبر بسیار متغیرهای شناسایی نظر از حاضر پژوهش باالی اعتبار از حاکی 0 شکل در یکدیگر

گیرینتیجه
 یریگ میتصم چارچوب نفتی، درآمدهای هب وابستگی میزان به توجه با، دهد می نشان ایران در نفتی درآمدهای شرایط بررسی

 اصالحات برای فرصتنبود  و یزدگ شتاب است: داشته را ویژگی چهار شمسی 9013-9003دهۀ  از ایران، در ها دولت

 شدن حک ةدهند نشان مسئله این برابری. و پایداری به یتوجه یب نهایتدر و بودن هیسو تک بومی، بستر به یتوجه یب نهادی،

 پنج دهد می نشان حاضر نوشتار نتایج کنند می بازتولید را مشکالت پیوسته طور به کهاست  ایران ساختارهای در مسائلی

 و بسیاری ندارد تأثیر نفت، استخراجی شهرهای از یکی عنوان به بهبهان شهری پذیری زیست کیفیت در نفتی اقتصاد عامل

 بسیار عامل )ده کلیدی عوامل نتایج به نگاهی .است ملکتیم درآمدهای و کالن عوامل در صنعت این تأثیرات بیشترین

 اقتصاد متغیر پنج از توسعه( قطب عنوان به شهر به ای منطقه و ملی ةویژ )توجهات عامل یک تأثیرات به سیستم(، تأثیرگذار

 آن، از منتج تولید و یفناور ۀتوسع با توسعه، قطب ۀانگاران ساده کاربست البته دارد.اشاره  شهری پذیری زیست بر نفتی

 که ای زمینه از فارغ که هستند دستاوردهایی ها نیا و دهد می رخ زندگی سطح ارتقای و درآمد افزایش اشتغال، های فرصت

یکدیگر قرار  کنار که یمتعدد یعل یسازوکارها از غفلت . در این میان،شد دنخواه حاصل شود، می ایجاد آن در قطب

 افتاده اتفاق بهبهان شهر در که است چیزی همان فرایند این ..کنند یم جادیا زانیر برنامه ظارانت خالف یجینتا رند،یگ یم

 نه تأثیرات ةدهند نشاناین امر  که نگرفتند قرار دووجهی متغیرهای گروه در ینفت اقتصاد عوامل از یک هیچ همچنین است.

 طور به بهبهان شهر و اعم طور به نفتی شهرهای دیگر ارتعب به دارد. شهری پذیری زیست ۀمقول بر نفت مثبت و زیاد چندان

 که درحالی ؛اند نکرده مشاهده خدادادی منبع این ظهور ۀدرنتیج شهری پذیری زیست کیفیت در را بسیاری تأثیرات اخص،

 ستیز طیمح و فرهنگی -اجتماعی دگردیسی بر اقتصادی، ۀبالنسب مزایای وجود با شهر، این نفت صنعت در گذاری سرمایه

 و گوناگون های فرهنگ با مهاجران ورود است.بوده  گذارتأثیر شهر این پذیری زیست کیفیت یارتقا مبحث و مناطق این

 اجتماعی، و اقتصادی مسائل با رابطه در اجتماعی تبعیض کنار در منطقه بومی ساکنین با فرهنگی خرده برخوردهای

 تغییر دلیل )به محیطی زیست مخرب تأثیرات تیدرنها و ناشناس و ناهمگن افراد ورود دلیل به جادشدهیا امنیتی موضوعات

 و بهبهان شهر شناخت در باید که است مواردیترین  مهم ازغیره(  و صنعتی و نفتی پسماندهای ایجاد و مناطق کاربری

، (9012) حسینی و خشجهانب(، 9012) بلوطی های یافته با امر این گیرد.ب قرار مدنظر نفت، استخراجی مشابه شهرهای

 شهر، در نفت صنعت استقراردلیل  به که است منطبق نیز (9010) فاضلی و (9010) همکاران و یآباد ملک مختاری

 نفت صنعت رو ینا ؛ ازکند جلب را مردم رضایت نتوانسته شهر، محیطی زیست و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، های زیرساخت
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را در   مناسبی روش در منطقه  مبنا دارایی رویکرد کردن لحاظ درازمدت، یزیر برنامه ،وژهپر اجتماعی تأثیر ارزیابی با باید

 .بگیرد درنظرمنطقه  انسانی منابع ارتقایجهت 

 شهر در نوگرایی به میل هرچند که اند غافل تلخ واقعیت این از خود شکوفایی و رشد روند در شهرها این همچنین

 شدنی، تمام اما باارزش، منابع این از برداری بهره با و جیتدر به؛ زیرا شود می نزدیک دخو پایان به شهر شود، می بیشتر

 حیات ۀادام به قادر دارد، نفت به وابسته یبعد تک اقتصادبهبهان  شهر که آنجا از .شود می رکود دچار نیز شهری اقتصاد

 با مشهود و اساسی های تفاوت شهر،این  در شهری پذیری زیست کیفیت بر تأثیرگذار شرایط و نیروها نیستند. خود مطلوب

 که است یافته افزایش نفتی صنایع ظرفیت باالرفتن با رشد سرعت ،زمینه این در دارد. سکونتگاهی مناطق سطوح دیگر

 و نظم یب گیری شکل خورد. می چشم به رشدی چنین در هایی تفاوت نفتی، درآمدهای به توجه با گوناگون های دوره در

 از -شهر بافت کل در دوگانگی سبب شرکتی، ةشد یطراح و شهری ریزی برنامه های همحل کنار در شهر بافت خود هخودب

 مختلف سطوح در فراوانی های آسیب ،شد اشاره که طور همان و است شده -مدیریتی و اجتماعی-فضایی لحاظ

 موضوع این .است کرده دور پایدار ۀتوسع افاهد از را شهر این که داشته دنبال به اجتماعی و فرهنگی محیطی، زیست

 ای عده آن طی در که است طوری پیش، از جامانده به یها ینابرابر از جدا توسعه جریان که است مطلب نیا دیمؤ

 مانند می باقی پیشین سطح همان در خوب نرسند، وضعیتبه این  اگردیگران  که یدرحال ؛کنند می پیدا بهتری وضعیت

 منطبق (9013) همکاران و فر بشارتی و (9017) همکاران و طالبیان های یافته بر موضوع این (.901 :9020 )گلدتورپ،

 الزم استانداردهای از و مندند بهره نفت شرکت مالی های حمایت از نفت صنعت به وابسته های محله گویند، می که است

 صورت به ها آن کنار در نفتی های فعالیت تبع به کهدیگر  یها محله ،از سوی دیگر برخوردارند. خدمات از بسیاری در

 این تأثیرات ترتیب، بدین هستند. رو روبه الزم شهری زیربنای رفاهی امکانات نبود یا کمبود با اند، آمده وجود به ارگانیک

 سبب ،کالبدی و جمعیتی -اجتماعی اقتصادی، های شاخص به دسترسی در نابرابر و نامطلوب توزیع و توسعه از شکل

 نوعی که یطور به است؛ کرده دگرگون یکل به را شهر فضایی ساختار و شده شهر فضایی ساختار در دوگانگی نوعی ایجاد

 -اجتماعی اقتصادی، های شاخص نظر از شهر فضای و ها محله مورفولوژی در یعدالت یب و تضاد ناهمگونی، ،ینظم یب

 .کند می رو روبه کالبدی و اقتصادی اجتماعی، لحاظاز  هم از جدا های همحل با را شهر وآورد  می وجود به کالبدی و جمعیتی

 اجتماعی و اقتصادی مواهب از عملیاتی مناطقی مند بهره یسو به رفتن و ای توسعه رویکردهای نقد ،راستا این در

 افزایش ةباردر متعددی یها شنهادیپتوان  می ،زمینه این در دارد؛ نیاز خود خاص ابزارهای به نفتی، ۀتوسع های فعالیت

موارد زیر اشاره کرد:  به توان می جمله آن از کهکرد  ارائه شهرها این در نفت وجود ۀسای در پذیری زیست کیفیت

 کمک به شهری اقتصاد پایداری و محیطی تنوع حفظ برای محیطی های ظرفیت از گیری بهره مانند) اقتصادی راهبردهای

راهبرد  نفت، ةدانشکد و پتروشیمی مانند نفت به وابسته و تبدیلی یعاصن ۀتوسع نفت، حصولیم تک اقتصاد الگوی از خروج

-تجاری کارکردهای تقویت هدف با ارتباطی های زیرساخت ۀتوسع توریسم، صنعت ۀتوسع با استفاده از غیرصنعتی ۀتوسع

 امکانات ۀعادالن توزیع طریق از ها نابرابری عرف بر )تأکید اجتماعی راهبردهای ای(، منطقه های مزیت از استفاده و خدماتی

 های سازمان ایجاد به تشویق تفریحی، و تجاری مناطق با ایجاد اجتماعی تعامالت ۀتوسع های برنامه شهر، در خدمات و

 از جلوگیری و هوشمند رشد بر تأکید سنتی، و مدرن های فعالیت دوگانگی از ناشی سوء آثار کاهش هدف با نهاد مردم
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 محیطی زیست راهبردهای و شهر( ۀتوسع امر در بهبهان شهر ساکنین فعال مشارکت امکان ایجاد و شهر افقی ۀسعتو

 مالحظات ۀپای بر شهر ۀتوسع تنظیم کشاورزی، های زمین تخریب و وساز ساخت و شهر فیزیکی رشد از )جلوگیری

 شهر، در فعال صنایع برای محیطی زیست صیاختصا قوانین تدوین شهر، تفریحی و سبز فضای افزایش و محیطی زیست

 .باطراوات( و اکوتوریستی فضاهای ایجاد
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منابع
 و نفت صنعت محیطی زیست پیامدهای بین ارتباط بررسی» (.9011) پاساالرزاده حبیب و غالمرضا نیا، جعفری محمد، سید احمدپور،

-932 ،03 ةشمار شهری، ریزی برنامه و پژوهش علمی ۀفصلنام ،«جنوبی پارس ةحوز در شهروندان زندگی کیفیت و گاز

977. 

 تحقیقات ۀنشری ،«ایران مناطق روستایی اقتصاد ساختار دگرش و نفت» (.9012) جوان فرهاد و محمد پور، حجی حسن، افراخته،

 .33-01 ،03 ةشمار جغرافیایی، علوم کاربردی

 بر نقدی ۀسرمای انباشت دوم ۀچرخ در بازتولید و تولید» (.9011) فنی زهره و محسن کالنتری، جمیله، نیا، توکلی پرویز، آقایی،

 .03-71 ،13 ةسال شانزدهم، شمار نظر، باغ علمی ۀنشری ،«زیسته فضای در روزمره زندگی

 فضایی تحوالت تحلیل فضایی واگرایی و شهری سوداگری» (.9010) پور داداش هاشم و مجتبی رفیعیان، جواد، شاملو، ایمانی

 .900-930 ،9 ةشمار ژئوپولیتیک، ۀفصلنام ،«نفت اقتصاد بر مبتنی تهران شهر کالن

 ۀ)مطالع شهر فضایی ساختار بر نفت تأثیرات تبیین و تحلیل» (.9013) فرد پیشگاهی اسماعیل و اسماعیل قادری، صادق، فر، بشارتی

 .320-300 ،0 ةشمار انسانی، جغرافیای های پژوهش ،«آبادان( شهر موردی:

 ارشد کارشناسی ۀنامپایان ،(بهبهان شهر :موردی ۀمطالع) شهری زندگی کیفیت بر نفت استخراج تأثیر (.9012) داوود بلوطی،

 .جغرافیا گروه روشتی، احدنژاد محسن دکتر راهنمایی به زنجان دانشگاه

 های سال طی نفتی درآمدهای اب ایران اجتماعی رفاه وضعیت ۀرابط» (.9017) عباسیان اهلل عزت و حسن رفیعی، محمد، پیلوار،

 .12-02 ،01 ةشمار اجتماعی، رفاه ۀنشری ،«9012 تا 9002

 ،«محلی جوامع توانمندسازی بر صنعتی های پروژه تأثیر» (.9013) دهقانی معصومه و غالمرضا کاظمیان، محمود، پور، جمعه

 .010-027 ،0 ةشمار روستایی، های پژوهش ۀفصلنام

 ۀفصلنام ،«ایران اقتصاد بر نفتی درآمدهای آثار بررسی» (.9010) مجاهدی محمدمهدی و امیر رتضوی،م پروانه، رائینی، جهانی

 .900-930 ،03 و 01 های شماره اقتصادی، های سیاست و ها پژوهش

 شانت )بخش پیرامون روستاهای بر گاز و نفت صنایع کالبدی و اجتماعی اثرات تحلیل» (.9012) حسینی نصیبه و نسیم جهانبخش،

 .939-17 ،7 ةشمار فضایی، -مکانی های پژوهش ،«بهبهان( شهرستان

 ،«صنعتی رشد رویکرد با زندگی کیفیت بر عسلویه ۀمنطق ۀتوسع تأثیر بررسی» (.9010) وحیدا فرید و رضا فاضل، نگین، حجازی،

 .12-990 ،90 ةشمار فرهنگی،-اجتماعی راهبرد ۀفصلنام

 ةفرسود بافت موردی: ۀ)مطالع شهری ةفرسود های بافت در پذیری زیست رویکرد تیسولوژیک واکاوی» (.9011) محمدتقی حیدری،

 .930-10، 97، دوره 9ةشمار شهر، اجتماعی جغرافیای ۀنشری ،«زنجان( شهر مرکزی بخش

 قیمت تغییرات با ارتباط در شهرها کالن فضایی تحوالت تحلیل» (.9017) شاملو ایمانی جواد و اکبر علی تقوایی، رضا، خیرالدین،

 ایران، شهرسازی و معماری علمی انجمن پژوهشی-علمی ۀنشری ،«تبریز( شهر کالن مطالعه: مورد ۀ)نمون ایران در نفت

 .03-92 ،3 ةشمار

 )مورد پیرامون روستایی نواحی در گاز و نفت صنایع کالبدی و اجتماعی اقتصادی، اثرات تحلیل و بررسی (.9019) کمال دانش،

 .بیرجند نور، پیام دانشگاه ارشد، کارشناسی ۀنام پایان (،بهبهان شهرستان توابع از تشان بخش :مطالعه
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سازمان برنامه و بودجه  گزارش اصلی، جلد چهارم، ؛بهبهان شهرستان ۀتوسع سند (.9010) خوزستان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 استان خوزستان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ول،جلد ا (9010) خوزستان استان آماری ۀسالنام

 ۀمطالع :BVAR رویکرد با درآمد توزیع بر نفتی درآمدهای افزایش اثر اقتصادی تحلیل» (.9017) ندری کامران و حامد هنر، صاحب

 .901-990 ،1شمارة  ،(انرژی و زیست محیط )اقتصاد ایران انرژی اقتصاد ۀپژوهشنام ،«ایران موردی

 و جمعیتی تحوالت و خاورمیانه شهر نفت نخستین مسجدسلیمان:» (.9019) پوربیرگانی معصومه و بهار بیبیان،ح عود،مس پور،صافی

 .990-11 ،7 ةشمار اقتصادی، و اجتماعی تاریخ ۀپژوهشنام ،«زمان گذر در آن فضایی-کالبدی

 مطالعات ۀفصلنام ،«ایران گاز و نفت صنعت در ماعیاجت تأثیرات ارزیابی برای مدلی ۀارائ» (.9019) مالکی احمد و امیر طالبیان،

 .930-939 ص ،0 ةشمار فرهنگی،-اجتماعی ۀتوسع

 نفت صنعت ۀتوسع بر حاکم نظری های دیدگاه اجتماعی پیامدهای تحلیل راهبردی اهمیت» (.9017) فاضلی محمد و امیر طالبیان،

 .799-921 ،33 ةشمار راهبرد، ۀفصلنام ،«گاز و

 ،«راهبردی نگاری آینده در فازی مک میک روش به ساختاری تحلیل» (.9013) قراری فریما و محمدمهدی موالیی، د،حام طالبیان،

 .20-930 ،9 ةشمار ایران، پژوهی آینده ۀفصلنام دو

 ۀلنامفص ،«ایران در اجتماعی رفاه بر نفت غیرخطی درآمدهای اثرات» (.9013) نادمی یونس و علی مفتخری، اهلل، عزت عباسیان،

 .29-01 ،3 ةشمار اجتماعی، رفاه پژوهشی-علمی

 ،«شهرکرد( موردی: ۀ)مطالع ایرانی شهر رانتی الگوی ساختارشناسی بنیادهای ایران: معاصر شهر» (.9010) اسماعیل اکبری، علی

 . 71-01 ، (91)7دوره اسالمی، ایرانی شهر مطالعات ۀفصلنام

 فرهنگی اقتصادی-اجتماعی ۀتوسع بر نفت صنعت حضور پیامدهای شناختی جامعه لتحلی» (.9013) ازکیا مصطفی و شهرام فرضی،

 محلی ۀتوسع ۀنشری ،«خوین( دار نفتی میدان ةزحو ساکنان مطالعه: )مورد محلی ذینفعان منظر از خیز نفت مناطق

 .700-779 ،7 ةشمار شهری،-روستایی

 ن.ایرا تاریخ نشر تهران: ،کاراکاس( تا تهران ز)ا ایران در سیاست و نفت (،9021) منوچهر فرمانفرمائیان،

 استخراج صنعت بر متکی شهرهای ۀتوسع های استراتژی تعیین» (.9013) پژوهان موسی و ابوالفضل مشکینی، مصطفی، قدمی،

 مدرس، ۀمجل ،«دوگنبدان( شهر موردی: ۀ)نمون QSPM ماتریس و IEA آنالیز ،SWOT روش از استفاده با نفت

 .01-01 ،0 ةشمار فضا، آمایش و ریزی برنامه

 آستان انتشارات مشهد: طهوریان، جواد ۀترجم توسعه، و نابرابری سوم، جهان کشورهای شناسی جامعه (.9020) ای جی. گلدتورپ،

 قدس.

 دیدگاه از گچساران شهر اقتصادی اجتماعی ۀتوسع در نفت صنعت نقش» (.9019) فرامرزی فرزانه و علیرضا تبریزی، محسنی

 .00-00 ،0 ةشمار ایران، اجتماعی ۀتوسع مطالعات ۀمجل ،«هروندانش

 پایداری های شاخص ارزیابی و سنجش» (.9010) غالمی محمد و علی سید حسینی، نفیسه، مرصوصی، رضا، آبادی، ملک مختاری

 شهری، زیری برنامه و پژوهش ،«عسلویه( استخراجی شهر موردی: ۀ)مطالع استخراجی شهرهای در فرهنگی-اجتماعی

 .993-19 ،91 ةشمار
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 شهر )مورد: ایران در دولتی داری سرمایه فضای تولید فرایند بر تحلیلی» (.9011) رهنمایی محمدتقی و ایوب ب،آمیاندو منوچهری

 .993-10 صص ،9 ةشمار فضا، آمایش و ریزی برنامه ،«تهران(

 سازماند دومگزارش اصلی، جل ،بهبهان شهر عمران( و )توسعه جامع طرح گزارش ۀخالص (.9011) مادشهر مشاور مهندسین

 خوزستان. استان شهرسازی و مسکن
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