فصلنامه علمی-پژوهشی

جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)

سال دهم ،شماره  ،3تابستان 9 39 1
صص371-881 :

یهای کیفیت زندگی در نفت شهرها
سنجش و ارزیابی نابرابر 
(مطالعه موردی :شهر آبادان)
صادق بشارتی فر

1

استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ماهشهر ،ایران

سیف اله پیرایش
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ماهشهر ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 79 13 / 06 / 24 :تاریخ صدور پذیرش79 13 / 09 / 27 :

چکیده

یهای اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،تسهیالت عمومی و خدمات عمومی محل
کیفیت زندگی شهری رابطه مستقیمی با ویژگ 
یهای کیفیت زندگی در نواحی شهری ،نفت شهر آبادان است .روش
زندگی افراد دارد .هدف پژوهش سنجش و ارزیابی نابرابر 
پژوهش توصیفی -تحلیلی می باشد که از طریق اسناد و مدارک موجود با استفاده از روش کتابخانهای و پرسشنامه اطالعات حاصله
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .نتایج نشان داده که تفاوت معنی داری بین نواحی وابسته به صنعت نفت با سایر نواحی
صهای کیفیت زندگی وجود دارد و تمامی نواحی در یک سطح از کیفیت زندگی برخوردار
شهری آبادان در برخورداری از شاخ 
نیستند و سطح کیفیت زندگی با توجه به موقعیت مکانی ،اقتصادی و نقش صنعت نفت مشخص گردید .بطوری که ناحیه بریم و
بوارده در سطح کامال توسعه یافته ،ناحیه ( )1-4و ( )2-3سطح توسعه یافته ،ناحیه ( )1-2سطح نسبتا توسعه یافته ،نواحی ( ،)3-2
( )2-1( ،)1-3( ،)1-1و ( )2-2با بیشترین تعداد در سطح کمتر توسعه یافته و نواحی( )3-1( ،)3-3و ( )2-4در سطح توسعه نیافته (
محروم) قرار دارند .نواحی توسعه یافته تر ( بریم ،بوارده 2-3 ،و  ) 1-4به لحاظ اقتصادی و اجتماعی عمدتًاًا نواحی وابسته به صنعت
نفت می باشند که از لحاظ برخورداری از شاخصهای خدمات شهری نیز در وضعیت بهتری قرار دارند که این مساله منجر به
صهای کیفت زندگی شده است.
جدایی گزینی و نابرابری فضایی نواحی در شهر آبادان در برخورداری از شاخ 
کلمات کلیدی :تحلیل ،ارزیابی ،نابرابری ،کیفیت زندگی ،نفت شهر آبادان

( -1نوسنده

مسئول) Sadegh.besharati@gmail. com
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مقدمه
نواحی شهری مراکز اصلی رشد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در هر کشوری هستند که خود را به عنوان جذاب
ترین نقاط برای ایجاد ثروت ،کار ،خالقیت و نو آوری اثبات کرده اند ،اما برخی از نواحی شهری با چالشهای
یهای اقتصادی ،کمبود
مهمی در زمینههای تخریب فیزیکی و محیطی ،محرمیت اجتماعی ،نا امنی ،بیکاری ،نابرابر 
مسکن و ترافیک روبه رو هستند که این مشکالت کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش می دهند( خادمی،
 )1 ،29 13شهرها بعنوان بستر زیست بشر دارای نقش اساسی در ایجاد رضایت داشته و در واقع شکل دهنده سبک
زندگی انسان و تعیین کننده کیفیت زندگی اوست .توجه به کیفیت محیط انسان ساخت عالوه بر تشویق مردم به
حضور در ان بر القای حس رضایت در افراد موثر است (  )smith and levermore, 2008:5از این گذر به منظور
حل مشکالت بشر شهرنشین و ارتقاء ابعاد کیفی زندگی او مفهومی تحت عنوان کیفیت مطرح و مورد تحقیق قرار
گرفته است و بعنوان معیاری برای سنجش میزان برآورده شدن نیازهای روحی ،روانی و مادی جامعه و خانواده
تعریف شده است( .(pal, 2005:24کاربرد مفهوم کیفیت زندگی در واقع واکنشی است علیه توسعه ی یک بعدی
اقتصادی در سطح ملی و توسعه صرفا کالبدی -کارکردی در مقیاس شهری و تالشی است در جهت اهتمام به
معیارهای کیفی در عرصه برنامهریزی( )zivelva,2008,439که به لحاظ آکادمیک بعنوان یک زمینه ی تحقیقی از
اوایل دهه  1960میالدی مطرح شد .گزارش کمیته ریاست جمهوری آمریکا در راستای تحقق اهداف ملی این کشور
و کار تحقیقی باتر( ) 966 1راجع به آثار ثانویه برنامههای محیط زیستی در آمریکا معموال بعنوان اولین کارهایی نام
برده می شوند که آغازگر توجه به بحث کیفیت زندگی بوده است ( (schuessler, and fisher, 2009: 130سپس با
گسترش همه جانبه تکنولوژی و فرایندهای صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت(.
صهای کیفیت زندگی در سطح نواحی و مناطق شهری با پیدایش
خوراسگانی )6 ، 39 11 ،به طوری که نابرابری شاخ 
شهرها کما بیش از ابتدا وجود داشته است ،اما این نابرابریها از قرن نوزدهم با تمرکز بیش از اندازه امکانات و
تهای نابرابر تشدیدی گردیده است .پیدایش محالت
خدمات در یک یا چند نقطه شهری و بهره مندی از فرص 
فقیرنشین و غنی خود گواه مناسبی بر حقیقت ذکر شده در باالست ،فرایند توسعه شهری ضمن داشتن مزایا در
یها را در شهرها به
بسیاری از کشورهای جهان مسأله ساز بوده و با تقسیمات و تنوع اجتماعی-فضایی ،بی عدالت 
منصه ظهور رسانیده است (حاجی نژاد)2 ،59 13 ،
مبانی نظری پژوهش
درآمدی بر رویکردها و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی
مفهوم کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چند بعدی دارد که تحت تأثیر مولفههایی همچون زمان و مکان می
یتواند معانی متفاوتی برای افراد مختلف داشته باشد ،که طیف آن از
باشد( )epley,2008,296-281این مفهوم م 
مفاهیمی همچون (بهشت) که تمرکز بر جنبه شخصی دارد تا (( مکان خوب)) که تمرکز بر موقعیت دارد ،گسترده
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باشد ( .)Bukenya et al.., 2003: 280امروز شهرها به صحنهای از ناسازگاری اجتماعی بدل شده است و با شکل
گیری طبقات اجتماعی و شکاف میان فقیر و غنی شاهد طبقاتی شدن فضای جغرافیایی نیز هستیم .از این رو
یهای اجتماعی در
گسترش نامتقارن کیفیت زندگی شهری یکی از مهم ترین ابزارها برای پی بردن به وجود نابرابر 
هر جامعه می باشد(سادات ) 302 ،49 13 ،از انجایی که گروهها و طبقات اجتماعی قدرتمند با توجه به محدودیت
منابع ،برای دسترسی به امکانات و تسهیالت الزم برای رفع نیازهای خود به اقداماتی دست می زنند تا از این
دستیابی دیگران به این تسهیالت جلوگیری کنند .لذا می توان گفت بین کیفیت زندگی شهری و دسترسی به خدمات
رابطه معناداری وجود دارد( .)Hatami nejad et al, 2012:43با وجود مشکالت متعددی که در شهرهای کشورهای
در حال توسعه وجود دارد ،اما سیاستگذاران و برنامه ریان در سطوح بین المللی و ملی همواره بر قابلیت شهرها
برای بهبود کیفیت زندگی تأکید دارند( )Rezvani et al, 2009: 42در دهههای اخیر ،کیفیت زندگی به مثابه هدف
اصلی توسعه جامعه در بسیاری از سیاستگذاریها انعکاس یافته است()Schmitt, 2004: 41
دیدگاههای کیفیت زندگی
در ادبیات مطروحه در اين زمینه ما با دو بعد اصلی در سنجش کیفیت زندگی شهری مواجه می شويم بعد عینی و
بعد ذهنی .اين دو ابعاد غالبًاًا بطور مجزا از همديگر و بندرت در ترکیب با هم برای سنجش کیفیت زندگی شهری به
کار می روند(نسترن و همکاران.) 10 :49 13 ،

شکل شماره  :2-2ابعاد کیفیت زندگی شهری از نظر سانتوس و مارتینز (قالیباف)55-33 ، 390 1 ،

بعد عیني:
نخستین رویکرد شامل نظارت بر کیفیت زندگی /کیفیت زندگی شهری از طریق مجموعهای از شاخصهای (معموال
بیشتر اوقات) مشتق از دادههای فضایی جمع شـده از منابع اداری مانند سرشماری اسـت ،که گفته شـده باید مربوط
به کیفیت زندگی ادرا ک شده باشند(به عنوان مثال سطح درآمد خانواده ،میزان جرم ،سطوح آلودگی ،هزینه مسکن و
غیره)؛ از این دیدگاه به عنوان دیدگاه عینی یاد می شود که شرايط بیرونی زندگی را نمايش می دهد .به عبارتی
رویکردهای عینی یا شاخصهای اجتماعی ،معیارهایی هستند که انعکاس دهندٔە شـرایط عینـی مـردم در یـک
واحـد جغرافیایی و فرهنگی مفروض است .این رویکرد مبتنی بر دادههای کمی و عینی از شرایط زندگی است تا
اینکه بر ادراک ذهنی افراد از محیط اجتماعی متکی باشد(.)Barton, 2003, 203).
بعد ذهني:
یهای ذهنی از
یهای محیط شهری و اندازه گیری ارزیاب 
دومین رویکرد شامل مدل سازی روابط میان ویژگ 
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قلمروهای کیفیت زندگی مردم بوده ،که شامل رضایتمندی از پدیدههای خاص و از زندگی به عنوان یک کل است.
کیفیت زندگی در ابعاد ذهنی ،که ادراک و ارزيابی افراد را از وضعیت زندگی خود منعکس می سازد ،با استفاده از
صهای ذهنی اندازه گیری می شود .اين شاخصها که مکمل متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی اند،
شاخ 
ادراکات و ارزشیابی افراد را از وضعیت عینی زندگی شان نمايش می دهد .شاخصهای ذهنی از پیمايش ادراکات،
یها و رضايت ساکنین از زندگی شهری بدست می آيند(پور احمد و همکاران.)2 55 :59 13 ،
ارزياب 
رویکردهای نظری راجع به کیفیت زندگی
رویکرد کیفیت زندگی در رشتههایی همچون علوم محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روان شناسی ،طراحی و برنامهریزی
شهری مورد توجه است( )sun, 2005: 8در سال  39 13ویلیام آگیرن یکی از جامعه شناسان دانشگاه شیکاگو
مطالعاتی ر ا در ارتباط با ابعاد اجتماعی این مقوله انجام داده است(.به کارگیری این رویکرد در مطالعات برنامهریزی
شهری به دهههای اخر قرن بیستم  1980بر می گردد که به ابعاد کیفی و اجتماعی توسعه و با تأکید بر مفاهیمی چون
کیفیت زندگی ،رفاه اجتماعی توجه شد(  .)Massam, 2002, 14-146در ادامه برخی از مهم ترین دیدگاهها و
رویکردهای کیفیت زندگی به اختصار بیان می گردد.
رویکردهای جامعه شناختی
به اعتقاد گرسون( ) 976 1دو رویکرد اصلی در حوزه مباحث کیفبت زندگی در علوم اجتماعی وجود دارد که این دو
مفهوم را از دو منظر جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند ،این دو رویکرد عبارتند از رویکرد فرد گرایانه که عامل
موثر در تعیین کیفیت زندگی را فعالیتها و دستاوردهایی مانند تسلط یافتن بر محیط زندگی ،بویژه توانایی در غلبه بر
تها و مواردی از این دست است .در این رویکرد کیفیت زندگی از طریق
فقر و بدبختی و ازادی از قید محدودی 
تهای مختلف بررسی می شود .و
سنجش میزان موفقیت فرد در برآوردن ساختن نیازهایش علی رغم وجود محدودی 
دیگری رویکرد استعالیی که در نقطه مقابل رویکرد فردگرایانه قرار می گیرد و همواره با سنجش میزان حفظ
موقعیت فردی در نظم اجتماعی وسیع تر تعریف می شود .طبق نظر گرسون ،تأکید رویکرد استعالیی همیشه روی
ماهیت نظم اجتماعی است .تا جایی که نظم جامعه وسیع تر به طور مناسبی تثبیت و حفظ شود ،کیفیت زندگی
اعضای ان جامعه در سطح باالتری قرار دارد.
رویکرد روانشناسانه
در دیدگاههای روانشناسی انسانها دارای نیازهای مادی و غیر مادی زیادی هستند و این نیازها ممکن است به
شیوههای مختلفی ارضاء شوند .زمانی که نیازهای انسان برآورده نشود احساس سعادت وی تا حدود زیادی کاهش
می یابد .در روانشناسی اجتماعی ،کیفیت زندگی به کلیتی از نیازهای انسان بستگی دارد که باید ارضاء شوند؛
نیازهای قوی یا ضعیف ،خوب یا بد ،مثبت یا منفی اگر برآورده شوند کیفیت زندگی انسان افزایش می یابد.
رویکرد اقتصادی
نظریات اقتصادی بر فرآیندهایی تأکید می کنند که از طریق آنان افراد به لحاظ عقالنی منابع موجود را برآورد ساختن
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نیازهایشان اختصاص می دهند و به این وسیله انچه مطلوبیت یا سودمندی نامیده می شود را تولید می کنند.
تهای اعمال شده روی دسترسی
اقتصاددانان این فرایند را در قالب به حداکثر رساندن مطلوبیت با توجه به محدودی 
پذیری و جانشینی منابع مدلسازی می کنند.
رویکردهای اکولوژیکی
دیدگاههای اکولوژیکی نوعی نگرش تلفیقی دارند زیرا در این دیدگاهها ابعاد فیزیکی و اجتماعی مفهوم کیفیت
زندگی با هم ترکیب می شوند .به اعتقا بابولز و همکاران(  ) 1980در رهیافتهای اکولوژیکی کیفیت زندگی به عنوان
یک عنصر در فرایندهای کلی دیده می شود که در آن هر عنصر در معرض تأثیر دیگر عناصر قرار دارد .در اینجا
شهایی که
گفته می شود کیفیت زندگی به محیط زیست بستگی دارد و بنابراین زیست گاه عمومی در واکنش به تال 
مردم برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی شان انجام می دهند دچار دگرگونی ایجاد می شود.
شکل( )1رویکردهای کیفیت زندگی

(منبع :نقدی)8 ،59 13 ،

نفت شهرها و خصوصیات آنان
در میان انواع شهرهای موجود ،نوع خاصی از شهرها وجود دارد که با اصطالحاتی نظیر شهرهای معدنی ،منبع -پایه
و استخراجی شناخته می شوند .این نوع شهرها مربوط به نوعی شهرها است که از استخراج منابع معدنی شکل می
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گیرد و به تدریج به عنوان شهر توسعه پیدا می کند) .(Bang- jun, 2009: 1647در این بین نفت شهرها شهرهایی
هستند که بر اثر استخراج نفت ایجاد می شوند و با توسعه استخراج و پیاده کردن تجهیزات و ایجاد مراکز کاوش و
تحقیقات امور اداری و بازرگانی توسعه می یابند ( پوراحمد و همکاران .)52 ، 389 1 ،این نوع شهرها به دلیل ماهیت
خاص خود ،از روند توسعه سریع تری در مقایسه با سایر مناطق برخوردارند .تمرکز جمعیت ،فعالیتهای صنعتی،
اقتصادی و  ...در مدتی کوتاه در این مناطق ،که با جذب منابع منابع مالی عمده و انسانی ملی و بین المللی صورت
می گیرد .آسیب پذیری انان را در ابعاد زیست محیطی ،اجتماعی ،کالبدی و ...افزایش می دهد .شهرهای استخراجی
از جمله مناطق شهری است که بواسطه شرایط مختلف شکل گیری ،گسترش و حضور نیروهای شکل گرفته نشأت
تهای مرتبط با فعالیتهای معدنی و صنعتی دارای سیمای متفاوت و اثرگذاری متعددی بر
گرفته از استخراج و فعالی 
زیست بومهای طبیعی و انسانی خود هستند .مسأله مهم و اصلی در این نوع شهرها ،ارزیابی شاخصهای پایدار در
ابعاد مختلف زسیت محیطی ،اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی و ....محیط شهری این نوع شهرهاست .ایجاد
تعادل و توازن میان این ابعاد مختلف که بعضا حالت پاردوکسی نیز دارند( به طوری که مثال دستیابی به رشد
اقتصادی که همراه با افزایش برداشت از منابع و استقرار حجم باالی واحدهای صنعتی بوده در نقطه مقابل مسایل
زیست محیطی است) هدف اصلی و اولیه برنامهریزی برای دستیابی به توسعه پایدار شهرهای استخراجی است
(مختاری ملک آبادی و همکاران .) 92 :39 13 ،بر این اساس نیروها و شرایط تأثیر گذار بر توسعه پایدار شهری در
شهرهای استخراجی ،تفاوت اساسی و مشهود با دیگر سطوح مناطق سکونتگاهی( شهری و روستایی) دارد .از جمله
تهای صنعتی و معدنی مرتبط با اکتشاف استخراج ،پاالیش،
یهای این نوع شهرها عبارتند از :تمرکز باالی فعالی 
ویژگ 
یهای باالی زیست محیطی،
فرآوری و صدور منابع زیر زمینی ،خطر کاهش و اتمام منابع غیر قابل تجدید ،آلودگ 
تولید باالی پسماندهای صنعتی و خانگی ،وجود فرصتهای بی نظیر اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده ،مهاجرپذیری
باال ،تغییر در شیوههای اشتغال و معیشیت سنتی و متداول محلی ،تغییرات گسترده کاربریهای زمین ،گسترش
یها ،شهرهای استخراجی را از دیگر انواع شهرها -علی رغم
کالبدی شهر و مسایل اجتماعی و ...است .این نوع ویژگ 
یهای
کوچک بودن اندام ،متمایز و متفاوت می سازد .همچنین وابستگی خدمات شهری به شرکت نفت یکی از ویژگ 
بارز شهرهای نفتی است (افشار حقیقی .)2 :1731 ،شهر صنعتی آبادان یکی از بزرگترین و مهم ترین شهرهای جدید
ایجاد شده در قرن بیستم ،در ایران است که با پیش بینی پذیرا شدن جمعیتی بالغ بر  300هزار نفر ایجاد شد.
(مشهدی زاده دهاقانی .) 350 ، 1387 ،مهاجرت پذیری زیاد شهر بخاطر پاالیشگاه و اشتغالزایی آن سبب افزایش
سریع جذب جمعیت ،توسعه بی رویه فضاهای کالبدی و گسترش ناموزون شهری گردید که این امر باعث کاهش
کیفیت زندگی در نواحی شهری گردیده است به طوری که ارتقای سالمت و بهبود کیفیت زندگی نیز از طریق
برابری فرصتها و امکانات دستیابی به آموزش و اشتغال ،تعادل بین نواحی شهری ،توزیع عادالنه درآمد ،افزایش
تأمین نیازهای اساسی مردم ،حفظ و ارتقاء سالمت افراد ،دسترسی یکسان به خدمات برای اقوام ،گروههای اجتماعی
و پایدار سازی فرایند تأمین منابع و مشارکت عادالنه مردم در تامین سالمت جهت دستابی برابر و یکسان همه

سنجش و ارزیابی نابرابریهای کیفیت971 ...

یهای زیادی از
صهای کیفیت زندگی از اهم ضروریات در شهر می باشد که امروزه نابرابر 
شهروندان شهر در شاخ 
صهای کیفیت زندگی در بین نواحی شهر آبادان وجود دارد که سبب دو گانگی در فضای کالبدی -فضایی
نظر شاخ 
یهای کیفیت زندگی در سطح نواحی  13گانه در
شهر گردیده است .پژوهش حاضر با هدف تحلیل و سنجش نابرابر 
یهای کیفیت زندگی در نواحی این شهر می باشد.
شهر ابادان و بررسی نقش صنعت نفت در توزیع فضایی نابرابر 
روش شناسی پژوهش
این نوع تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش بررسی آن ،مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی می باشد؛ که
شهای اسنادی( طرح تفصیلی  )09 13و شاخصهای کیفی
صهای کیفی عینی از رو 
جهت جمع آوری دادههای شاخ 
ذهنی از مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام شده است .جامعه آماری این پژوهش بر اساس تقسیمات
کالبدی طرح تفصیلی (  )09 13شهر آبادان  13ناحیه شهری است .شاخصهای این پژوهش شامل شاخص خدماتی،
صها نسبت
محیطی ،اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سال  976 31انجام شده است  .جهت استخراج برخی شاخ 
به پرسشگری و توزیع پرسشنامه در نواحی شهری آبادان اقدام شده است بدین صورت که با استفاده از فرمول
کوکران و با توجه به تعداد خانوار در هر منطقه شهری حجم نمونه مشخص و سپس در نواحی شهری به نسبت
تهای زیر تعیین و با استفاده از روش
تعداد خانوارشان از کل خانوار هر ناحیه سهم توزیع پرسشنامه به صور 
تصادفی ساده پرسشنامه بین خانوارهای هر نواحی  13گانه توزیع شدند .ناحیه یک ( ) 26 1ناحیه دو (  ) 54ناحیه سه
(  ) 160ناحیه چهار ( ) 93ناحیه پنج (  ) 67ناحیه شش (  ) 88ناحیه هفت (  ) 66ناحیه هشت (  ) 197ناحیه نه (
 ) 157ناحیه دهم (  ) 135ناحیه یازده (  ،) 123ناحیه دوازدهم بریم(  ) 80و ناحیه سیزدهم بوارده(  ) 85تعیین گردید.
به منظور سنجش متوسط درآمد ماهیانه به روش تصادفی ساده در محالت مختلف شهر آبادان اقدام نموده است.
برای محاسبات آماری و تحلیل دادههای پژوهش ،از نرم افزارهای آماری  Spss ،excelو به منظور ارزیابی کیفی از
مدل TOPSISو تحلیل خوشهای ،رتبه بندی از آزمون فریدمن ،جهت سنجش ارتباط اوضاع اقتصادی و اجتماعی
نواحی شهری آبادان با برخورداری از شاخصهای کیفیت زندگی ،نیز به انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین
شاخصهای کیفیت زندگی شهری و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی استفاده گردید .و در پایان ،برای سنجش
تفاوت نواحی وابسته صنعت نفت با سایر نواحی شهری آبادان در توسعه یافتگی از لحاظ اقتصادی -اجتماعی و
همچنین شاخصهای کیفیت زندگی ،از آزمون  Tگروههای مستقل استفاده شده است.
قلمرو پژوهش
شهر آبادان با جمعیت ( ۲۳۱۴۷۶طبق سرشماری  )59 13مرکز شهرستان آبادان در جنوب غربی کشور و یکی از
شهرستانهای استان خوزستان است (شکل  )1که به وسیله رودخانه اروند از کشور عراق جدا گردیده است .شهر
آبادان به عنوان مرکزیت شهرستان آبادان در مختصات جغرافیایی  ۴۸درجه و  ۲۱دقیقه تا  ۴۸درجه و  ۱۳دقیقه طول
شرقی و  ۳۰درجه و  ۲۵دقیقه تا  ۳۰درجه  ۱۷دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع  ۱تا  ۳متری از سطح دریا واقع شده
است این شهر جلگهای  -ساحلی با مساحت  65 /1کیلومتر مربع و در فاصله  ۱۰۵کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز
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قرار دارد (شیرازی .)۱۹ : ۱۳۹ 3 ،این شهر صنعتی یکی از بزرگترین و مهم ترین شهرهای جدید ایجاد شده در قرن
بیستم ،در ایران است که با پیشبینی پذیرا شدن جمعیتی بالغ بر  ۳۰۰هزار نفر ایجاد شد .ساخت پاالیشگاه آبادان در
سال  ۱۹۱۰آغاز و در سال  ۱۹۱۲پایان می یابد .سن واقعی آبادان نزدیک به هفتاد سال و شهری است جوان و فاقد
قدمت تاریخی است و چون قارچی در پهنه جزیره شتابزده بر مبنای اقتصاد مبتنی بر نفت رشد کرده است (امیری،
.) ۱۷۹ - ۱۷۴ ، 13 ۹۴

نقشه( )1موقعیت شهر آبادان در تقسیمات سیاسی کشور

یافتههای پژوهش
اوزان آنتروپی شاخصهای مورد مطالعه جهت انجام مدل تاپسیس
در این قسمت در راستای اجرای مدل تاپسیس نیاز به وزن دهی به شاخصها می باشد تا ماتریس نرمالیزه بوسیله آن
صها به صورت مجزا ،اقدام به محاسبات فوق
موزون شود .اکنون پس از محاسبه اوزان آنتروپی برای تک تک شاخ 
صهای خدماتی این پژوهش بیشتر از
برای کلیه شاخصها در تلفیق با هم شده است .الزم به ذکر است تعداد شاخ 
شها
شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی است که این امر ممکن است موجب غلبه بخش خدماتی بر سایر بخ 
صهای برابر برای بخشهای مختلف وجود نداشته باشد و اختالف
شود .لذا در مواردی که امکان انتخاب شاخ 
زیادی بین تعداد شاخصها در بخشهای مختلف وجود داشته باشد ،برای جلوگیری از غلبه یک بخش بر بخشهای
شهای مختلف به طور جداگانه شاخص ترکیبی محاسبه شده و در
دیگر ،بهترین راه این است که ابتدا برای بخ 
صهای ترکیبی بخشهای مختلف ،شاخص ترکیبی نهایی محاسبه گردد .در این
مرحله دوم با استفاده از شاخ 
شهای دیگر
شها تنها یک رأی خواهند داشت و امکان غلبه یک بخش بر بخ 
صورت در مرحله نهایی هر یک از بخ 
کاهش می یابد(کالنتری .) 31 :29 13 ،بنابراین در این بخش ابتدا با استفاده از روش بی مقیاس سازی خطی (روابطه
 1و  )2دادههای هر شاخص بی مقیاس شده و سپس جمع و ترکیب گشته اند تا مقدار نهایی هر یک از چهار
شاخص مشخص شود .بدین ترتیب محاسبه اوزان آنتروپی و سایر عملیات مدل تاپسیس در شاخص نهایی (تلفیقی)

سنجش و ارزیابی نابرابریهای کیفیت181 ...

با چهار شاخص نهایی اجتماعی -خدماتی ،اقتصادی و محیطی اجرا شده است .براي تبديل در روش بي مقياسي
سازی خطی ،درصورتي كه شاخصهاي با جنبه مثبت و با جنبه منفي به طور مخلوط با كي ديگر به كارگرفته شده باشند،
به ازاي جنبه مثبت از رابطه ( )1و به ازاي جنبه منفي از رابطه ( )2استفاده می شود.
()1
كه در آن  ،rijارزش مربوط به گزينه  iام به ازاي شاخص  jام مي باشد nij .نيز مقادير بدون بعد شده مربوط به عضو rij
از ماتريس تصميم گيري پس از بي مقياس نمودن است.

()2
صهای تحقیق
متغیرها و شاخ 
تدوین معیارها و شاخصها جهت ،تعریف ،تعیین و تبیین کیفیت زندگی شهری کاری مشکل و پیچیده است و باید
صهای مرتبط و مناسب استفاده کرد (قانعی)52 ،6931 ،که در این تحقیق پس از
با توجه به الزامات پایه ،از شاخ 
صها و زیر شاخصهای
شهای موجود ،شاخ 
مرور مجموعه نظریات و آراء متخصصان از طریق رجوع به پژوه 
مربوطه به شرح جدول( )1استخراج و مبنای انجام پژوهش قرار گرفت.
صهای منتخب کیفیت زندگی پژوهش
جدول( )1شاخ 
صها
شا خ 

معیارها

اقتصادی

-1نرخ مشارکت اقتصادی-2ضریب بیکاری-3ضریب اشتغال-4متوسط درامد ماهانه -5امید به آینده شغلی-6میزان پس انداز

اجتماعی

-1میزان باسوادی -2شاغالن بخش آموزش-3مشارکت-4روابط همسایگی-5دسترسی به اماکن فرهنگی -6دسترسی به اماکن مذهبی -7میزان طالق

محیطی

-1بهداشت و سالمت محیط  -3کیفیت دفع زباله  -4کیفیت اب اشامیدنی  -5آلودگی هوا  -6امنیت و آرامش  -7سرزندگی

خدماتی

-1فضای سبز  -2ورزشی -3دسترسی -4حمل و نقل عمومی -5امکانات و تسهیالت شهری -6وضعیت تسهیالت زیربنایی( آب ،برق ،گاز)  -7دسترسی به اماکن اموزشی

صهای تلفیقی
جدول( )2اوزان شاخ 
شاخص اقتصادی
0/ 365

و شاخص اجتماعی
0/ 177

شاخص خدماتی

شاخص محیطی

0/ 226

0/ 231

صهای با ضریب پراکندگی باال و پراکنش ناهمگون در بین نواحی دارای
همانطوری که مالحظه می شود شاخ 
بیشتر آنتروپی می باشند که در بین نواحی شهری در ابادان بر اساس شاخض نهایی( تلفیقی) شاخص اقتصادی با
بیشترین ضریب پراکندگی باالترین وزن آنتروپی را به خود اختصاص داده است.
رتبه بندی نواحی شهری آبادان بر اساس شاخص تلفیقی در مدل تاپسیس
در این قسمت تمامی مراحل مدل تاپسیس انجام شده اما بخاطر جلوگیری از تعداد زیاد جداول و باال بردن تعداد
صفحات مقاله از اوردن انان خودداری و صرفا نتیجه مراحل پایانی مدل مطابق جدول زیر آمده است.
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جدول( )3فواصل از ایده الهای مثبت و منفی و نمرات تاپسیس شاخص تلفیقی
نواحی

فاصله از بهترین گزینه

فاصله از بدترین گزینه

ضریب نزدیکی
(نمره تاپسیس)

11-1

0/ 065597796

0/ 86 1 058 1 04

0/ 591781 3 38

2-1

0/ 863219 0 05

0/ 054201666

0/ 51588755

3-1

0/ 6059 1 0689

0/ 036144741

0/ 344036412

4-1

0/ 5635 12 030

0/91 08559709

0/ 739938625

1-2

0/ 066067626

0/ 038832235

0/ 370183856
0/41 3820682

2-2

0/ 821 1 06492

0/ 266 1410 04

3-2

0/ 03955 2944

0/4 7207 0 65 0

0/ 19552 26

4-2

0/ 4359225 0 01

0/ 00442852 0

0/ 0042256

1-3

0/ 545 1 08560

0/ 89772 1 19 0

0/ 183123687

2-3

0/ 070003941

0/ 035451538

0/ 336175401

3-3

0/ 096675369

0/ 08152902 0

0/ 89 3 07777

بریم

0/ 02647232 0

0/ 23657 9 102

0/ 974924602

بوارده

0/9463 073 00

0/ 103 923484

0/ 992989974

منبع :محاسبات نگارنده

با توجه به جدول ( )3نمرات تاپسیس در شاخصهای تلفیقی نتایج حاکی از آن است که نواحی بوارده با نمره
 ،0/ 992989974بریم  0/ 974924602و ناحیه( 0/ 739938625 )1-4از باالترین امتیازات در بین نواحی  13گانه
برخوردار هستند .قرار گرفتن نواحی بوارده و بریم در رتبههای باالتر بدلیل وابسته بودن این نواحی به صنعت نفت
در شهر آبادان است.
سطح بندی نواحی شهری آبادان با استفاده از مدل تحلیلی خوشهای
در این بخش بر اساس خروجی مدل تاپسیس (نمرات تاپسیس) مدل تحلیل خوشه ای اجرا شده است ،به طوری که
با استفاده از نرم افزار  SPSSو منوی  Analyze>Classify>Cluster analysisنواحی شهری آبادان به پنج سطح
کام ًالًال توسعه یافته ،توسعه یافته ،نسبتًاًا توسعه یافته ،کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته (محروم) از حیث شاخصهای
مورد مطالعه تقسیم شدند .توضیح اینکه مفاهيم فاصله و تشابه از مفاهيم اساسي تحليل خوشه اي است فاصله اندازه
اي است كه نشان مي دهد دو مشاهده تا چه حد جدا از كي ديگرند .در حالي كه تشابه شاخص نزد يكي آنها با كي ديگر
است .در منوی مذکور ابتدا ماتریس همسایگی ،1بر اساس دادههای استاندارد (نمرات تاپسیس) و فاصله اقلیدسی

2

محاسبه شد ،سپس نواحی شهری بر اساس اصل کمترین فاصلهها در نمرات تاپسیس از یکدیگر تفکیک شده و در
نهایت در پنج سطح دسته بندی شدند.
نقشه( )3سطح بندی نواحی شهری آبادان بر اساس شاخص تلفیقی( با بزرگتر کردن نقشه فونت نقشه واضح و
شفاف و قابل خواندن می باشد.

- Proximity matrix
- Euclidean distance

1
2

سنجش و ارزیابی نابرابریهای کیفیت381 ...

نقشه( )3سطح بندی نواحی شهری آبادان در شاخص تلفیقی حاکی از آن است که دو ناحیه بریم و بوارده در سطح
کامال توسعه یافته ،ناحیه ( )1-4و ( )2-3سطح توسعه یافته ،ناحیه ( )1-2به تنهایی در سطح نسبتا توسعه یافته،
نواحی (  )2-1( ،)1-3( ،)1-1( ،)3-2و ( )2-2با بیشترین تعداد در سطح کمتر توسعه یافته و نواحی()3-1( ،)3-3
و ( )2-4در سطح توسعه نیافته یا محروم قرار دارند .قرار گرفتن نواحی وابسته به صنعت نفت همانند بریم و بوارده
صهای مورد
به تنهایی در سطوح کام ًالًال توسعه یافته نشان از نقش صنعت نفت در توسعه این نواحی در شاخ 
مطالعه( خدماتی ،محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی) دارد که این مسئله در مجموع باعث عدم تعادل و شکاف و
ناهمگونی در توسعه فضایی شهر آبادان شده است.
رتبه بندی شاخص تلفیقی با استفاده از آزمون فریدمن:
جدول ( )4میانگین رتبههای هر یک از نواحی شهری مربوط به شاخص تلفیقی با استفاده از آزمون فریدمن
نواحی

رتبه

نواحی

رتبه

1-1

8/ 82

4-2

10 / 14

2-1

5/ 23

1-3

9/ 23

3-1

7/ 50

2-3

4/ 23

1-4

5/ 45

3-3

9/ 45

1-2

7/ 50

بریم

3/ 64

2-2

6/ 36

بوارده

3/ 51

3-2

4/ 82
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صهای مورد مطالعه ( اقتصادی ،اجتماعی،
پس از انجام محاسبات رتبه بندی آزمون رتبهای از تک تک شاخ 
خدماتی و محیطی) در این قسمت اقدام به محاسبات در شاخص تلفیقی نموده است بر اساس نتایج جدول معلوم
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شده که نواحی وابسته به شرکت نفت بعلت داشتن رتبههای مطلوب (پایین ترین رتبهها) تفاوت فاحشی را با سایر
نواحی شهری آبادان ایجاد کرده اند .به طوری که نواحی بوارده و بریم 1-4 ،و  (2-3شرکت نفتی) به ترتیب با
میانگین رتبه  4/ 23 ،3/ 15 ،2/ 82و  5/ 45به طور قابل مالحظهای با میانگین رتبههای سایر نواحی شهری آبادان فاصله
صهای خدماتی ،محیطی و
و اختالف دارند .بنابراین می توان گفت که بر اساس شاخص تلفیقی همانند سایر شاخ 
تها و ایجاد شکاف موجود
اقتصادی و اجتماعی نواحی وابسته به صنعت نفت نقش اصلی را در معنی داری تفاو 
بین نواحی شهری آبادان ،ایفاء می کنند بطوری که نواحی صنعت نفت با بیشترین امتیاز و اختالف زیاد در رأس قرار
دارند که این خود مزید بر بی عدالتی و نابرابری در شاخصهای کیفیت زندگی در سطح نواحی شهری گردیده
است.
صهای کیفیت زندگی در نواحی شهری شهر آبادان
نقش صنعت نفت در توزیع نابرابری شاخ 
صهای کیفیت زندگی
در این بخش به منظور بررسی و سنجش دقیق تر کارکرد صنعت نفت در نحوه توسعه شاخ 
در شهر آبادان ،از آزمون  T.Testدو گروه مستقل استفاده شده است .در جدول شماره  ،4اطالعات توصیفی
گروههای آماری نشان داده شده اند.
جدول ( )5اطالعات توصیفی گروههای آماری (نواحی وابسته صنعت نفت و سایر نواحی شهری آبادان)
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

اقتصادی -اجتماعی

اقتصادی -اجتماعی

خدماتی

نواحی وابسته صنعت نفت

4

0/ 745

0/ 566

0/ 732

سایر نواحی شهر آبادان

9

-0/ 192

-0/ 46 1

0/315

خطای استاندارد میانگین
خدماتی

اقتصادی -اجتماعی

کیفیت زندگی

0/717

0/ 259

0/ 253

0/ 401

0/ 92 0

0/ 72 0
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در جدول شماره  ،5نتایج آزمون لوین و آزمون  Tبرای سنجش تفاوت در توسعه یافتگی دو گروه نواحی وابسته به
صنعت نفت و سایر نواحی شهری آبادان نشان داده شده اند
صهای کیفیت زندگی دو گروه نواحی
جدول ( )6نتایج آزمون  Tبرای سنجش تفاوت در توسعه یافتگی اقتصادی -اجتماعی و شاخ 
صهای آماری
شا خ 
شرایط آزمون t

اجتماعی

اقتصادی-

شهری

کیفیت

سها
پیش فرض برابری واریان 

آزمون

لوین

برای

برابری

واریانسها

نها
آزمون  tبرای بررسی برابری (یا نابرابری) میانگی 

F

معنی داری

T

2/414

0/ 29 1

4/212
3/214

عدم پیش فرض برابری

درجه

معنی

تفاوت

خ طای

فاصله اطمینان

آزادی

داری

میانگین

استاندارد

تفاوت

73
8/ 855

95

درصد

حد پایین

حد باال

0/ 000

0/ 938

0/ 222

0/ 486

1/9 38

0/ 008

0/ 938

0/ 274

0/413

1/ 561

واریانسها
سها
پیش فرض برابری واریان 

زندگی

عدم پیش فرض برابری

4/211

0/ 050

3/ 765

73

0/ 001

0/317

0/ 89 1

0/9 32

1/ 097

2/ 706

8/ 69 1

0/ 026

0/317

0/ 263

0/ 107

1/813

سها
واریان 
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با توجه به مندرجات جدول شماره  ،6مشخص می شود که برای متغیر اقتصادی – اجتماعی ،در آزمون لوین ،مقدار
 Fبرابر با  2/414و سطح معنی داری برابر با  0/ 29 1است ،لذا چون آزمون لوین معنی دار نیست ،باید اعداد مربوط
به سطر اول جدول مد نظر قرار گیرند .بر این اساس مشاهده می شود که مقدار  Tبرابرست با  4/212و سطح معنی
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داری برابر با  0/ 000است (کمتر از  )0/ 05هچنین حد پایین با  0/ 486و حد باال با  ،1/9 38هر دو اعداد مثبتی هستند.
لذا می توان گفت که تفاوت معنی داری بین نواحی وابسته به صنعت نفت با سایر نواحی شهری آبادان در توسعه
یافتگی اقتصادی و اجتماعی وجود دارد .به عبارت دیگر میانگین بیشتر نواحی وابسته به صنعت نفت آبادان (مقدار
 0/ 745که در جدول  5درج شده است) ،نسبت به سایر نواحی شهری آبادان نشان از آن است که نواحی وابسته به
صهای اقتصادی و اجتماعی ،به طور چشمگیر و قابل توجهی مترقی و توسعه یافته تر از سایر
صنعت نفت در شاخ 
نواحی شهری آبادان هستند و شکاف بین نواحی مذکور با سایر نواحی شهری آبادان در شاخصهای اقتصادی و
اجتماعی مشهود است .همچنین بر اساس جدول شماره  ،6مشاهده می شود که برای متغیر برخورداری از
شاخصهای کیفیت زندگی شهری نیز در آزمون لوین ،مقدار  Fبرابر با  4/211و سطح معنی داری برابر با 0/ 050
است ،لذا چون آزمون لوین معنی دار دقیقًاًا برابر  0/ 05است و شرط معنی داری آزمون مقادیر پایینتر از  0/ 05است
لذا جهت احتیاط بیشتر اعداد مربوط به سطر اول جدول مد نظر قرار می گیرد .بر این اساس مشاهده می شود که
مقدار  Tبرابرست با  3/ 765و سطح معنی داری برابر با  0/ 001است (کمتر از  .)0/ 05هر چند که مقدار Tدر سطر
دوم نیز در سطح  0/ 026معنی دار است .همچنین حد پایین با  0/9 32و حد باال با  ،1/ 097هر دو اعداد مثبتی هستند.
لذا می توان گفت که تفاوت معنی داری بین نواحی وابسته به صنعت نفت با سایر نواحی شهری آبادان در
برخورداری از شاخصهای کیفیت زندگی وجود دارد .با بررسی دقیقتر مشخص می شود که نقش نواحی توسعه
یافته به لحاظ اقتصادی و اجتماعی وابسته به صنعت نفت در این زمینه غیر قابل انکار است .به طوریکه نواحی بریم
و بوارده 1-4 ،و  2-3محل سکونت کارکنان و مسئولین صنعت نفت آبادان بوده و ساکنان آن دارای منزلت و
موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسب تری بوده که در طراحی و ساخت محالت آنان سعی شده است که
استانداردهای شهرسازی هرچه بیشتر رعایت شود ..بنابر آنچه آزمون  T. Testدو نمونهای بر اساس شاخصهای
اقتصادی -اجتماعی و شاخصهای کیفیت زندگی شهری نشان داد ،جدایی گزینی و دوگانگی فضایی در شهر آبادان
مشهود است که این جدایی گزینی و دوگانگی در قالب نواحی و ابسته به صنعت نفت و سایر نواحی شهری آبادان
قابل تشخیص است.
بحث و نتیجه گیری
در بررسی وضعیت کلی کیفیت زندگی در شهر آبادان از طریق شاخصهای تلفیقی( اقتصادی ،اجتماعی ،خدماتی و
یهای شدید بین نواحی  13گانه شهر آبادان در
محیطی) نتایج حاکی از شکاف و اختالف معنی دار و نابرابر 
برخورداری از شاخصهای کیفیت زندگی می باشد .بطوری که تمامی نواحی در یک سطح از کیفیت زندگی
برخوردار نیستند و سطح کیفیت زندگی با توجه به موقعیت مکانی ،اقتصادی و نقش صنعت نفت مانند ( ناحیه
بوارده و بریم 1-4 ،و  )2-3هر ناحیه تغییر می کند به طوری که دو ناحیه بریم و بوارده در سطح کامال توسعه یافته،
ناحیه ( )1-4و ( )2-3سطح توسعه یافته ،ناحیه ( )1-2به تنهایی در سطح نسبتا توسعه یافته ،نواحی ( ،)1-1( ،)3-2
( )2-1( ،)1-3و ( )2-2با بیشترین تعداد در سطح کمتر توسعه یافته و نواحی( )3-1( ،)3-3و ( )2-4در سطح
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توسعه نیافته یا محروم قرار دارند .با توجه به دادههای پژوهش مشخص می شود که هر چه جمعیت یک مکان از
نظر شاخص اقتصادی -اجتماعی در درجه باالتری قرار بگیرد خود زمینه ساز باال بردن سطح کیفیت زندگی در سایر
شاخص می گردد که برای نواحی وابسته به شرکت نفت این موضوع صدق می کند زیرا که این نواحی به دلیل
تهای مالی شرکت نفت و همچنین از استانداردهای الزم در بیشتر
وابسته بودن به شرکت صنعت نفت از حمای 
خدمات برخوردارند ،در طرف مقابل ،دیگر نواحی که به تبع فعالیتهای نفتی در کنار آنها به صورت ارگانیک
بوجود آمدند ،فاقد یا با کمبود امکانات رفاهی زیر بنای شهری الزم هستند و تأثیرات این شکل از توسعه و توزیع
نامطلوب و نابرابر در دسترسی به شاخصهای کیفیت زندگی باعث ایجاد نوعی دوگانگی و نابرابری فضایی در
ساختار فضایی شهر آبادان گردید که این امر سبب جدایی گزینی و فاصله طبقاتی زیادی در نواحی شهر آبادان
گردید .نواحی توسعه یافته تر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی عمدتًاًا نواحی مرکزی اطراف پاالیشگاه را شامل می شود
که تعداد قابل توجهی از آنها وابسته به صنعت نفت می باشند .این نواحی ضمن توسعه یافتگی بیشتر از لحاظ
اقتصادی و اجتماعی از لحاظ برخورداری از خدمات شهری نیز در وضعیت بهتری قرار دارند که این مساله منجر به
جدایی گزینی و دوگانگی فضایی در شهر آبادان شده است .در این بین عواملی مانند وجود محالت برنامهریزی شده
وابسته صنعت نفت که هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مترقی تر هستند و هم به لحاظ کالبدی برنامهریزی شده تر
هستند و نیز وجود محالت حاشیهای به ویژه در نواحی شرقی شهر آبادان که هم به لحاظ اجتماعی و اقتصادی
ضعیف و آسیب پذیر اند و هم به لحاظ توسعه کالبدی کمتر مورد توجه مدیریت شهری بوده اند ،تاثیر گذارند .این
مساله به صورت دور تسلسل نیز ادامه یافته است و همچنانکه در بحث مراحل رشد اکولوژیک شهر مطرح است
گروههای جمعیتی ضعیف به لحاظ اقتصادی و حتی اجتماعی ،پس از ارتقاء جایگاه طبقاتی خود اقدام به مهاجرت
از محالت نابسامان خود کرده و به محالت مترقی تر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و همچنین برخوردارتر از
خدمات شهری پای می گذارند.
منابع
امیری ،سید نورالدین (  ،) ۱۳۹۴نفت شهرهای ایرانی ،انتشارات دانشگاه خلیج فارس ،چاپ اول.
پور احمد ،احمد؛ زیاری ،کرامت ا ،...محمدی ،روح ا ،) 389 1( ...الگوي توزيع فضا يي كاربريهاي شهري در شهرهاي نفت خيز (مطالعه
موردي شهر دوگنبدان) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال بيست و پنجم ،شماره  ،1صص 21 - 50
یهای کیفیت زندگی( نمونه موردی :شهر فارسان) ،فصلنامه برنامهریزی
حاجی نژاد ،علی و جعفر قادری ،59 13 ،تحلیل و ارزیابی نابرابر 
منطقهای ،سال  ،3شماره پیاپی . 21
خادمی ،امیر حسین و عیسی جوکار سرنکی ،29 13 ،ارزیابی کیفیت زندگی شهری( مطالعه موردی) مجله جغرافیا و مطالعه محیطی ،سال
اول ،شماره  ،4ص .4
ربانی خورسگانی ،علی و مسعود کیانپور ،29 13 ،در آمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی ،نشریه مددکاری
اجتماعی دانشگاه تهران ،سال پنجم ،شماره .4
صهای کیفیت زندگی با استفاده از تکنیک
سادات ،زهرا و سعیده زرآبادی و هما جلیلی صفریان ،29 13 ،سنجش و تحلیل شاخ 
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781 ...سنجش و ارزیابی نابرابریهای کیفیت
 شهرداری11  ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری مطالعه موردی منطقه،6931 ، علی و فخری پورمحمدی و احد زنگنه،شماعی
.3  شماره5  پژوهش جغرافیای برنامهریزی شهری دوره،تهران
. چاپ دوم، انتشارات افرند، تهران، سیمای شهری و جاذبههای گردشگری آبادان،39 13 ، محمود،شیرازی
 ارزيابي کيفيت زندگي شهري (مطالعه،09 13 ،قاليباف محمدباقر و مجتبي روستای و مهدی رمضان زاده لسبو يي و محمد رضا طاهری
. 31 سال سوم شماره, ، نشریه جغرافيا،) محله يافت آباد:موردي

. تهران، انتشارات فرهنگ صبا، چاپ دوم،) شهری و روستایی، مدلهای کمی در برنامهریزی (منطقهای،29 13 ، خلیل،کالنتری
، محله قلعه شهر بافق: سنجش کیفیت زندگی در محالت شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی( مطالعه موردی،6931 ، محبوبه،قانعی
. 28  شماره، سال هشتم،نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری
 سنجش و ارزیابی شاخصهای پایداری،)39 13 (  محمد، غالمی، سید علی، حسینی، نفیسه، مرصوصی، رضا،مختاری ملک آبادی
 سال، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری،) شهر استخراجی عسلویه: فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی-اجتماعی
.19-011  صص،91  شماره،پنجم
، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت،یهای برنامهریزی شهری در ایران
  تحلیلی بر ویژگ، 1387 ، ناصر،مشهدی زاده دهاقانی
.تهران
 سطح بندی شهرستانهای استان گلستان از نظر شاخصهای توسعه یافتگی با استفاده از روش تحلیل، 388 1 ، مهین و سارا فتاحی،نسترن
.1  شماره، سال دوم، مجله جغرافیا و مطالعات محیطی،عاملی
 شهر همدان) فصلنامه مطالعات: مروری بر شاخصها و مولفههای کیفیت زندگی( مطالعه موردی،59 13 ، اسداله و حیدر بابایی،نقدی
. 23  شماره، سال هفتم،مدیریت شهری
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