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 0/90/0099تاریخ پذیرش:  90/90/0099تاریخ دریافت:

 چکیده

شهرها با موج جدیدی از مهاجرت روبرو شدند که این عامل موجب بروز تغییراتی در ، در جهان با توجه به فرایند صنعتی شدن

ساختار شهرها پس از خیل  ی فضایی شده است.فرهنگی و کالبد، اجتماعی، ساختارهای مختلف شهر از جمله ساختار اقتصادی

و تنوع قومیت جمعیتی در شهرها باعث بروز ناهمگونی در ساختار  اند هتغییر و تحوالت فراوانی را تجربه کرد، عظیم مهاجرت

و  سانی بررسیساختار فضایی کالبدی باید موانع طبیعی و ان بخصوص، رو به منظور مطالعات ساختاری شهرها ؛ از ایناند هشهرها شد

تحلیلی -در این مقاله که به صورت توصیفی بر یکدیگر و بر توسعه شهر بررسی شود. ها همتقابل این پدید تأثیرارتباط و ، چنین هم

دوگنبدان که شهری چندقویتی است با روش دیمتل  محالت شهرپیدایش و تکوین تأثیرگذار در  انجام شده است به تبیین عوامل

 یها تفاوتدوگنبدان  محالت شهرپیداش و تکوین تأثیرگذار در  . نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملپرداخته شده است

 یبافت اقتصاد مثل از شهرها کیشده و هر  یشهر یموجب اختالف در چشم اندازها، در کشور یو ثروت یمنابع اقتصاد یمکان

 است. افتهیباز طیشرااز همان  زیرا گرفته و عملکرد خود را ن شهر دوگنبدانخاص 

 

 شهر دوگنبدان، شهر چندقومیتی، یمحالت شهرتکوین ، یمحالت شهر: پیداش یکلید کلمات
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 مقدمه 

کردند اما در سال درصد از جمعيت جهان در شهرها زندگی می 09تنها  0099طبق گزارش سازمان ملل در سال 

ميليارد نفر و در سال  0حدود  2920د تا سال شوبينی میدرصد رسيد و پيش 09جمعيت شهری جهان به ، 2990

در (. 201: 0901، ميليارد نفر در شهرها زندگی خواهند کرد )غفاری گيالنده و همكاران 0درصد یعنی  00، 2909

شهرها با موج جدیدی از مهاجرت روبرو شدند که این عامل موجب بروز ، جهان با توجه به فرایند صنعتی شدن

فرهنگی و کالبدی فضایی شده ، اجتماعی، های مختلف شهر از جمله ساختار اقتصادیتغييراتی در ساختار

و تنوع قوميت جمعيتی  اند هتغيير و تحوالت فراوانی را تجربه کرد، پس از خيل عظيم مهاجرت ها است.ساختار شهر

 بخصوص، ساختاری شهرهارو به منظور مطالعات  ؛ از ایناند هباعث بروز ناهمگونی در ساختار شهرها شد ها در شهر

بر یكدیگر و  ها همتقابل این پدید تأثيرارتباط و ، چنين ساختار فضایی کالبدی باید موانع طبيعی و انسانی بررسی و هم

، به اذعان متخصصين علوم اجتماعی و انسانیقابل ذکر است که ، از سوی دیگر بر توسعه شهر بررسی شود.

زبانی و حتی گویشی یكی از عوامل ، مذهبی، قومی، ها ومناطقی با تنوع فرهنگیدر شهر ای هی قومی و منطقها رقابت

به نحوی که ، زبانی و مذهبی آنها دامن زده است، قومی، مهم عدم توسعه این مناطق بوده و به واگرایی فرهنگی

مهلک و مانع  تتاکنون به عنوان یک آف، گرایی در توسعه شهرها و مناطق مذکور برخی معتقدند که طایفه و قوم

فضایی -نقش مهمی را در توسعه کالبدی ها گفت قوم توان لذا می، (Azami, 2014: 2) توسعه عمل نموده است

ای را شناخت و کنترل امنيت در شهرها نگاه دقيق و همه جانبه توانند ایفا نمایند. مناطق شهری و محالت می، شهرها

های پنهان ميان آن ابعاد در سطوح مختلف بپردازد )عباسی ارتباط ها وطلبد تا بتوان ابعاد گوناگون قوميتمی

در شهرهای  به خصوصی موجود در شهرها ها شدر ایران یكی از معضالت و چال(. 019: 0901، اسفجير

فرهنگی -اجتماعی، باشد که موجب تغيير ساختار شهرها از لحاظ ابعاد اقتصادی وجود اقوام مختلف می، مهاجرپذیر

، اقليمی، جغرافيایی، در شهرهای ایران عوامل بسياری چون عوامل طبيعی، چنين همکالبدی شده است.-و فضایی

ی اخير با توجه به ها سالباشد که در  فرهنگی و تعامالت اجتماعی بر ساختار فضایی کالبدی مؤثر می -اقتصادی

، که این تعدد و تنوع قومی موج مهاجرتی سكونت اقوام گوناگون در شهرهای مهاجرپذیر صورت گرفته است

یی را در قالب تهدید یا فرصت برای حكومت مرکزی به ارمغان آورده است که متناسب با مبانی تئوریک و ها شچال

  (.099:0900، شود )احمدی و الوند نظری با ایدئولوژی مناسب با آن مواجه می

 کاربردی -ای هتوسع ماهيت و هدف لحاظ از و تحليلی – توصيفی روش لحاظ به مقاله این شده ذکر موارد اساس بر

، ها هاید، نظرات بررسی به ای کتابخانه مطالعه طریق از در تحقيق کليات تدوین منظور به تحقيق این در. باشد می

 تأثيرگذاری ميزان شناسایی برای. است شده پرداخته اقوام و کالبدی-فضایی ساختار رویكرد به مربوط یها هدیدگا

روش . است شده برده تكنيک دیمتل بهره از دوگنبدان شهر یكپارچه کالبدی-فضایی ساختار بر تأثيرگذار یها همولف

ای نظير  برای اولين بار در مرکز تحقيقات ژنو معرفی گردید. این روش در آن زمان برای حل مسائل پيچيده 0دیمتل

                                                                 
1
 DEMATEL 
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یكی از ابزارهای  دیمتل گرفته شده است. روش .. مورد استفاده قرار.زیست و حفاظت از محيط، انرژی، مسائل قحطی

ریزی و حل کنيم به  سازد تا مسائل را برنامه میچند معياره بر مبنای تئوری گراف است که ما را قادر  گيری تصميم

ای چندین معيار را در گروه علت/معلول ترسيم  نقشه روابط شبكه، نحوی که ممكن است برای درک بهتر روابط علی

ی خود را سازمان داده و ها دیمتل ارائه تصویری است که پاسخ گو بر اساس آن فعاليت ول نهایی فرآیندکنيم. محص

 باشد می دوگنبدان شهر ساکنين شامل تحقيق آماری جامعه، چنين هم .نماید میجهت روابط ميان معيارها را مشخص 

 آماری جامعه حجم 0900 سال در ندوگنبدا شهر مسكن و نفوس عمومی سرشماری از حاصل نتایج اساس بر که

 فرمول اساس بر و تحقيق آماری ی هجامع حجم به توجه با. است شده گرفته نظر در نفر 09120 برابر شهر ساکنين

 است گردیده محاسبه نفر 919 برابر( خانوار یها سرپرست)آماری جامعه این افراد ميان در گيری نمونه حجم کوکران

 .شدند بانتخا تصادفی صورت به که

ی اجتماعی و فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی ریشه دارد ها ی جوامع بشری در نابرابریها بحران، در جهان امروز

. رشد سریع و نامتقارن و اختصاص غيراصولی منابع و امكانات به مناطق برخوردار و (019: 0900، پاوهبهرامی)

سبب شده است  ها . وجود نابرابریاند هح کالن موجب شدرا در سط ای هشكاف منطق، محروميت مناطق پيرامونی

افته و مناطق محروم روبه روز بيشتر شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی مفهوم ی هشكاف توسعه بين نواحی توسع

خود را از دست بدهد. همچنين محروميت نواحی محروم تداوم یابد و نواحی مرکزی امكانات بيشتری را در خود 

بلكه روند کلی توسعه را نيز ناعادالنه تر و آهسته تر ، . این امر نه تنها باعث رشد و توسعه کشور نشدهمتمرکز کنند

-زیست، اجتماعی، اقتصادی، ای در قالب فرایندی مشارکتی(. پایداری محله000: 0900، بهرامی پاوهکرده است )

ای توسعه پایدار یافته به عنوان محور برنامهدر کشورهای توسعه ، نهایی از چندین دهه گذشته –محيطی و کالبدی 

 (.099: 0901، مورد تأکيد قرار گرفته است )مظلوم و همكاران، شهری و مناطق کالنشهری

ی اجتماعی در این مناطق شده و ها افزایش آسيب، مهاجرت، بيكاری، موجب گسترش فقر، توسعه نامتوازن مناطق

ی توسعه نه تنها مشكالتی برای مناطق توسعه نيافته به وجود ها ت. نابرابرییی روبه رو اسها گاه آنها را با ناامنی

تواند اقتصاد  میی برخوردار را نيز تحت تأثير خود قرار داده است که این ها بلكه اثرات توسعه نيافتگی استان، آورده

می به هم پيوسته و الزم و (؛ بنابراین امنيت و توسعه مفاهي00: 0902، ملی را به چالش بكشاند )مؤمنی و قهاری

ملزوم یكدیگرند؛ به طوری که دستيابی به توسعه بدون برخورداری از امنيت ناممكن است و توسعه نيز در 

و جهانی مصداق پيدا  ای همنطق، ملی، برخورداری امنيت نقش بسزایی دارد و این پيوستگی در سطوح مختلف محلی

تبدیل  میراهبرد تضمين کننده توسعه است به یک باور عمو، راهبرد امنيتینكه بهترین ای هکند. خوشبختانه امروز می

  (.00: 0902، )اسماعيلی و باالیی شده است

آید که در ارتباط مستقيم با منافع ملی کليه  میبحث از قوميت گرایی از جمله موضوعات حساسی به شمار 

گيرد. از آن جا که اکثر واحدهای سياسی ملی  میکشورهایی قرار دارد که به نوعی چندین قوم مختلف را در بر 

توان  میطراحی یک سياست قومی مناسب برای نيل به منافع ملی را ، معاصر از مزیت همگنی قومی برخوردار نيستند
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به حساب آورد. اصطالح قوميت به گروهی اشاره دارد که با  از جمله ایران -موضوع عام کشورهای چند قوميتی 

ی اجتماعی که دارای پيوستگی و ها هآداب و رسوم و ميراث تاریخی از سایر گرو، از قبيل زبان، ادیی بنيها ویژگی

همبستگی نژادی هستند متمایزند. ایران اسالمی جزو کشورهایی است که از اقوام گوناگون در ترکيب جمعيتی خود 

 ها ضوعات مهمی هستند که حكومتوحدت ملی همگرایی و واگرایی بين اقوام از مو، هویت ملی، برخوردار است

. هر چند این اقوام در طول تاریخ در نضج و شكوفایی تمدن ایرانی سهيم اند هدر کشورهای کثير االقوام با آن مواج

در ، ؛ اما به رغم همزیستی و همدلی و ایثارهااند هو در مقاطع تاریخی از کيان مملكت و غایت آن دفاع کرد اند هبود

به چالش کشيده شده و مناسبات بين دولت و اقوام تبدیل به منازعه و  ها این همزیستی، کشور مقاطعی از تاریخ

کشمكش گردیده است. بنابراین ایران اسالمی از جمله کشورهایی است که از تنوع قومی در ساختار جمعيتی خود 

محصول مهاجرت اقوام ، ریكاهمانند کانادا و آم، برخوردار است با این تفاوت که در اغلب کشورهای چند قومی

همگی بومی این سرزمين اند ، ولی ایران جزو معدود کشورهایی است که اقوام مختلف، مختلف به این کشورهاست

و با توجه به تاریخ مشترکی که با دیگر مردم ایران دارند به ایران و سرزمين خود دلبستگی و تعلق خاطر دارند. 

اما ، طلبد میی خاص خود را ها و توانمندی ها ومی و فرهنگی هر چند ویژگیی چند قها حكومت و مدیریت بر ملت

ی ها بلكه تنوع قومی و تكثر فرهنگی فرصت، بایست همواره به دیده تهدید نگاه کرد میبه موضوع گوناگونی قومی ن

یی و اقتدار برای آن کارا ریزی دهد که در صورت شناخت و برنامه میقرار  ها فراوانی را نيز فراروی حكومت

و  ای هدر زمينه توسعه محلبرد.  میدهد و حوزه تأثير آنها را نيز از مرزهای سياسی فراتر  میرا افزایش  ها حكومت

و طبقات جامعه همواره عوامل متعددی در آن دخيل  ها دستيابی به پایداری اجتماعی محالت و تعامل ميان نسل

توان اشاره کرد )اهلل .. می.های بومی شهر وها و سالیق مردمی و سنتها و نيازهستند که از جمله آنها به قوميت

در استان کهگلویه و بویر احمد ، باشد شهر دوگنبدان که مرکز شهرستان گچساران می(. 01: 0900، ویردی و حمزه

ی شرکت ها تتقریباً خالی از سكنه بوده است ولی پس از آن با فعالي 0999واقع شده است؛ این شهرتا قبل از سال 

و با توجه به وجود منابع نفتی در این  ه استنفت در منطقه گچ کوراوعلی )گچساران قدیم( این منطقه اهميت یافت

است که این امر موجب شده است هویت اصلی  هی اخير به این شهر صورت گرفتها هشهر موجی از مهاجرت در ده

لر و ، م نيز بنا نهاده شود. اقوام ساکن در شهر دوگنبدان را ترکسایر اقوا، این شهر بر مبنای عالوه بر ساکنان بومی

های موجود در سطح  امكانات و پتانسيل، دهند که با توزیع جمعيت اقوام در شهر دوگنبدان اقوام عشایری تشكيل می

توسعه  شهر به صورت یكپارچه و پایدار مورد استفاده قرار نگرفته است و این عدم هماهنگی و عدم تعادل موجب

در این ، لذا (.09:0900، زادگان ناموزون در سازمان و چيدمان فضایی به ویژه در سطح شهر گشته است )شریف

باشد و  می فضایی شهر دوگنبدان _گيری و توسعه کالبدی بررسی تاثيرات نقش اقوام در شكلپژوهش هدف اصلی 

ی چندقویتی کدامند و محالت شهرپيداش و تكوین تأثيرگذار در  عوامل :توان چنين مطرح نمود سؤال اصلی را می

فضایی شهردوگنبدان چه -گيری و توسعه کالبدی اقتصادی و فرهنگی در شكل، اقوام با توجه به شرایط اجتماعی

پيدایش و تكوین تأثيرگذار در  تبيين عواملاین مقاله تالشی است در جهت تجزیه و تحليل  داشتند؟ تأثيراتی
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ایجاد  جوامعیی که در رابطه با وحدت ها شبررسی فرصتها و چالتی در شهر دوگنبدان و ی چندقوميمحالت شهر

 کند. می

ی تحت ای هدر مقال، (0909منتظری و همكاران )، در بررسی صورت گرفته شده در راستای مفاهيم اصلی پژوهش

-ل مؤثر بر ساختار کالبدیفضایی شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن به بررسی عوام -تحوالت ساختار کالبدی"عنوان 

تحليلی و تاریخی -.. با روش تحقيق توصيفی.اقليمی و، فرهنگی، اجتماعی، از جمله ابعاد اقتصادی "فضایی شهر یزد

به شناخت و تحليل روند تاریخی گسترش شهر یزد و تعيين عوامل ، وتحليل کيفیِ توصيفی گيری از تجزیه و بهره

خصوص شرایط  حاکی از آن است که در ابتدا عوامل طبيعی به ها آن نتایج پژوهش. ندمؤثر بر آن درگذر زمان پرداخت

، ی بعدی عوامل اجتماعیها هاما در دور، اقليمی ازجمله تأثيرگذارترین عوامل بر نحوه رشد و توسعه شهر یزد بوده

فضایی این شهر  -بدیهای حاکم فكری تأثير بسزایی در تغييرات ساختار کال خصوص جریان سياسی و به، اقتصادی

  .اند داشته

بررسی و تحليل تاریخی عوامل مؤثر بر همگرایی و "تحت عنوان  ای هدرمقال، (0900سليمی و همكاران )، چنين هم

نيروهای همگرا و واگرا که در تعيين چگونگی و که د نکن میبيان  "قوم کرد( :)نمونه پژوهی واگرایی اقوام ایرانی

مفاهيم منفک از هم نيستند بلكه متغييرهایی هستند که دارای پيوندی و دارند  ای هعمدکيفيت انسجام ملی نقش 

تحت تأثير مدیریت سياسی ، ی زمانی مختلفها هاین نيروها در طی تاریخ و در بره ؛باشند میمعكوس و متأثر از هم 

یی ها ایی نمودها و بازتابجغرافي –ی فضایی ها ههای مرکزی در عرصو خاطرات سياسی و تاریخی اقوام و حكومت

)نمونه پژوهی:  که با هدف بررسی بررسی و تحليل تاریخی عوامل مؤثر بر همگرایی و واگرایی اقوام ایرانی اند هداشت

بررسی و جوابگویی به این هست که چگونه ، تحليلی به دنبال واکاوی–قوم کرد( است که با روش توصيفی 

بوده  گذار ی تاریخی بر فرایند همگرایی و واگرایی قوم کرد تأثيرها هبره ی مرکزی درها ی قومی حكومتها سياست

مدرن با چارچوب سرزمينی مشخص و ضرورت  ها دولت گيری دهد: به دنبال شكل میاست ؟ نتایج تحقيق نشان 

ننده ی ممكن هر گونه عامل تهدید کها هاعمال قدرت و حاکميت بر تمامی است سرزمينی و از ميان برداشتن زمين

به صورت آگاهانه و کارگزارانه  میبا تلقی تهدید کنندگی تنوع قو ها برخی دولت، همگرایی ملی و انسجام اجتماعی

ی قومی ها به کاهش تفاوت، فرهنگ و زبان یک قوم، که با محوریت بخشيدن به قوميت اند هسعی بر آن داشت

ای نامهدر پایان، (0902)نورتقانی . تی خود بپردازندادراری و امني، فرهنگی مطابق با الزامات ساختارهای سياسی

بررسی نحوه انطباق شكل استقرار واحدهای شهری با ساختار شبكه اجتماعی در منطقه ترکمن صحرا "تحت عنوان 

به سنجش ، چنين الت کالبدی و اثر آن در بعد اجتماعی و همبه معض، ")نمونه موردی: شهرستان گنبد کاووس(

ی ترکمن سكونتگاه پرداخته ها هدر سكونتگا ها ميزان ارتباط ساختار کالبدی با ساختار اجتماعی و چگونگی تاثير آن

در بررسی ساختار اجتماعی ترکمن از  .باشد و از نظر هدف کاربردی است تحليلی می-است. روش پژوهش توصيفی

نتایج پژوهش حاکی از آن است که  استفاده شده است. ای هو کتابخان ای همشاهد، ی توصيفی و تاریخیها شور

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/482467
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و سه مقياس  ی سكونتی ترکمنها هگيری گرو ساختار خویشاوندی به عنوان مهمترین عامل انتظام فضاها و شكل

 فضاها مشخص شده است. دهنده سكونتگاهی سامان

اثر تغييرات فيزیكی بر "در مقاله ایی تحت عنوان ، (2901) 0لطفاتارفته شده نيز در مطالعات خارجی صورت گ

به بررسی ساختار اصلی شهر بر اساس تجزیه و تحليل تمام اجزای ، "ساختار فضایی منطقه تاریخی شهر اروميه 

تحليل ساختار  باشد و با استفاده از روش چيدمان فضا به میتحليلی -توصيفی، روش تحقيق .شهر پرداخته است

فضایی شهر پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملكرد و انسجام منطقه تاریخی و ارتباط آن با کل 

تواند با  میساختار شهر تحت تأثير تغييرات فيزیكی در طول زمان کاهش یافته است و ساختار داخلی این منطقه ن

با قطع شدن عناصر ، ی فيزیكی بافتها شرگی از هویت و ارزبخش بز، ساختار کلی شهر مرتبط باشد. همچنين

شود و اهميت کارکرد سفارشات تاریخی ضعيف شده است و این بدان معنی است که  میتخریب ، اصلی منطقه

، (2909و همكاران ) 2کنيز، چنين هم تغييرات سریع فيزیكی تأثير منفی بر ساختار فضایی منطقه تاریخی داشته است.

قوميت و محله: آیا تأثيری بين ترکيب قومی محله در رضایت از ، رضایتمندی از زندگی"ای تحت عنوان  در مقاله

یی را در رضایت زندگی ها ی محله وتفاوتها با توجه ویژگی ها اقليت مندی به بررسی رضایت "زندگی وجود دارد؟

تحليلی است و برای تحليل -وصيفیپرداخته است. روش تحقيق ت، ی قومی در انگليس وجود داردها هبرای گرو

کمتر  ها بهره برده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رضایت در ميان اقليت 9از ابر برونداد کمينه ها هداد

و  0شود. رابرتو میی خاص را موجب ها هاقوام در محالت رضایت باالتر زندگی برای گرو ای هاما با تراکم ناحي، است

مرزهای فيزیكی و ساختار فضایی تفكيک مجتمع  :ادغام موانع "ی تحت عنوانای همقالدر ، (2900) 0هوانگ

ی کالبدی موجود در محيط شهری که موجب انقطاع مرزهای فيزیكی و ساختار ها به بررسی ویژگی، "مسكونی

ليل باشد و تحپرداخته است. روش تحقيق توصيفی تحليلی می، شودهای مسكونی میفضایی در تفكيک مجتمع

صورت گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع  با روش مجاورت و اتصال مكانی ها هداد

ی قابل ها اما تفاوت، کند میتقسيم ، که جداسازی را تقویت یا تشدید کند ای هفضای شهری را به شيو، فيزیكی

شود. با  میی جدا سازی فضاهای شهری ی مختلف قومی عامل اصلها هکه وجود دارد آن است که گرو ای همالحظ

تواند جداسازی فضاهای  می، شود میکه توسط ساکنين شهر تجربه  بندی کشف یک منبع جدید تنوع در تقسيم

 .شهری را تضعيف کند

 مبانی نظری پژوهش

اکنان در احساس تعلق اجتماعی و مكانی س، ی شهری با تأکيد بر نياز به توسعهها هساختار محل، ی اخيرها هطی ده

و نهادهای دخيل در امر مدیریت و  ها شهرهای بزرگ مورد بازشناسی قرار گرفته است و همچنين بسياری از سازمان

                                                                 
1 Lotfata 
2 Knies 
3 Lower Super Output Area (LSOA) 
4
 Roberto 

5
 Hwang 
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و مبتنی بر اجتماعات  "پایين به باال"برنامه ریزی شهری در سطح جهانی بر رهيافت مدیریت و برنامه ریزی از 

(. در الگوهای جدید 9: 0900، )خزایی و رضویان اند هيد داشتای به منظور نظارت بر اقدامات توسعه ای تأکمحله

حل مسائل ، شود و طبق این دیدگاه جایگزین نگرش کالن می، دیدگاه خُردنگر مبتنی بر مهندسی اجتماعی، توسعه

-قابل ذکر است که از چهار گرایش به عنوان منعكس.شهری از کوچكترین واحد شهری یعنی محله آغاز می گردد

 شود: توسعه شهری نام برده می 0تغيير در پارادایمکننده 

های  و تشكّل 2های غيردولتی سازی و تأکيد بر نقش سازمان ظرفيت، ابعاد نهادی و مدیریتی، اول: تأکيد بر فرآیندها

 .9محله مبنا

كرد گرایشی است که روی، دهندگان در یک اجتماع محلی پذیری عمومی و نقش توسعه دوم: باز تعریف مسئوليت

 دهد. را به جای دیدگاه صِرف عرضه و تدارک نيازها در دستور کار قرار می 0توانمندسازی

های دولتی و تفویض اختيار  سازی دخالت سازمان دهندگان است که در آن به حداقل ی توسعهها شسوم: عامل گرای

 توجه هم زمان شده است.، به سطوح محلی و شهروندان

ریزی و طراحی شهری را به  های قدیم در برنامه ها و مهارت تكنيک، ها هدیدی که شيوچهارم: پيدایش رویكردهای ج

 (. 1: 0900، چالش گرفته است )پوراحمد و همكاران

ها بر یكدیگر  ی توسعه و تأثير متقابل آنها هبرنام، شود که شامل مردم محله به عنوان یک مجموعه کامل دیده می

توسعۀ ، ای شامل کليۀ مسائل مرتبط با مسكن (. توسعه محله0: 0099، انزاده سماکوش و همكاراست )محمدی

محيطی است که ميان تمامی این  آموزش و مسائل زیست، امنيت، رفاه اجتماعی، مشارکت شهروندان، اقتصادی

یۀ توسعه ای بر پا (. در این راستا توسعۀ محله292: 0099، عناصر نيز ارتباط متقابلی وجود دارد )بقایی و همكاران

، کالبدی، ی طبيعیها هافزایی مجموعۀ سرمای استوار است که توان حل مشكالت را با اتكاء به هم 0اجتماعات محله ای

نشيند و پایداری  ای بر پایۀ توسعه اجتماعات محلی به بار می آورد؛ یعنی توسعه محله انسانی و اجتماعی به دست می

 کند. ریزی می شهر را شالوده

توانند ایفا  میمناطق شهری و محالت ، فضایی شهرها-نقش مهمی را در توسعه کالبدی ها قوماست که قابل ذکر 

در شهرها ومناطقی با  ای هی قومی و منطقها رقابت، به اذعان متخصصين علوم اجتماعی و انسانی، که به طورینمایند.

دم توسعه این مناطق بوده و به واگرایی زبانی و حتی گویشی یكی از عوامل مهم ع، مذهبی، قومی، تنوع فرهنگی

به نحوی که برخی معتقدند که طایفه و قوم گرایی در توسعه ، زبانی و مذهبی آنها دامن زده است، قومی، فرهنگی

 .  (Azami, 2014: 2)مهلک و مانع توسعه عمل نموده است تاکنون به عنوان یک آفت، شهرها و مناطق مذکور

                                                                 
ی نظری است کهه پيرامهون یهک موضهوع یها مسهئله تشهكيل مهی شهود. ایهن مفههوم در            ها ، مفاهيم، نظریه پردازان و ایدهها پارادایم، مجموعه ای از نظریه 0

 شده است.نيز برگردان « الگو»و « الگوواره»، «سرمشق»، «انگاره»ادبيات فارسی با تعابيری چون 
2
 Non-Governmental Organizations (NGOs) 

3
 Community-Based Organizations (CBOs) 
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 Empowerment 
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 Community Development 
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 توسعه آن مهم یها هجنب از برخی. است شهری ریزی برنامه در مختلفی یها هجنب محالت شهری دارای توسعه

-کالبدیتوسعه پذیرد و منجربه  است که بر مبنای استقرار ساکنان صورت می خدماتی و مسكونی مناطق و فيزیكی

ی شهروندان ها هاست از روندی متحول برای پاسخ به نيازها و خواست عبارتگردد. این توسعه نيز  فضایی شهرها می

هایی نوین است که در حالتی مطلوب و ارگانيک و همگام  و در برگيرنده فضاهای کالبدی جهت کارکردها و فعاليت

ای  اجتماعی همواره به گونه –کند. ارتباط متقابل فضای کالبدی و تحوالت اقتصادی  با تحوالت اجتماعی حرکت می

توسعه ، شود. به طور کلی عوارض در دیگری منعكس می، دید آیداست که هر گونه کاستی و نقصی که در یكی پ

ی شهروندان و در برگيرنده فضاهای ها هعبارت از روندی متحول برای پاسخ به نيازها و خواست کالبدی–فضایی

های نوین است که در حالتی مطلوب و ارگانيک و همگام با تحوالت اجتماعی  کالبدی جهت کارکردها و فعاليت

ای است که هر گونه  اجتماعی همواره به گونه –کند. ارتباط متقابل فضای کالبدی و تحوالت اقتصادی  حرکت می

 (. 000: 0099، )احمدی و همكاران شود عوارض در دیگری منعكس می، کاستی و نقصی که در یكی پدید آید

ی اداری را جایگزین نيروهای ها کند کنترل های توسعه شهری سعی می نيروی اداری است که با تهيه طرح، دومين

حصاری و های منظم شهری حاصل تأثير نيروهای اداری بر بافت کالبدی شهرهاست ) تاریخی کند. ظهور بافت

، گردد تا بافت کالبدی شهرها نيروهای اجتماعی و اقتصادی موجب می تأثير، به عبارتی دیگر(. 200: 0099، همكاران

هوشيار اسبات اجتماعی و در نتيجه احساس تعلق به اجتماع ساکن فراهم نماید )امكان بستر الزم را برای تقویت من

ای در فضای شهری قرار  نيروها و عوامل مؤثر در تحوالت کالبدی شهرها باید به گونه (.190: 0901، و کوروشی

ین فضا خود را گيرند که فرصت را برای انتخاب عموم فراهم کنند و ضمن اینكه هریک از نيروهای بيان شده در ا

شوند و از این تعریف این گونه  پردازند و در نهایت به فهم مشترک نائل می به تعامل با یكدیگر می، سازند آشكار می

آید که هریک از نيروهای مؤثر بر تحوالت شهری خویشتن خویش را در قالب گفت و گو با دیگر نيروها  بر می

 (.011: 0099، رانمهرثابت و همكایابد ) جوید و مفهوم می می

 محدوده مورد مطالعه

کنند. آنگونه که در  میشهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران بوده و مردم این شهر به گویش لری جنوبی صحبت 

دو گنبدان دهی است از دهستان زیر کوه باشت و بابویی بخش گچساران شهرستان »  :فرهنگ دهخدا آمده است

متری  029این شهر در ارتفاع «. تن سكنه است  209شمال باختری گچساران و دارای هزار گزی  29بهبهان واقع در 

کيلومتری شهر یاسوج )مرکز استان قرار  000کيلومترمربع در وضع موجود و در  01از سطح دریا با مساحتی بالغ بر 

بوشهر( از شرق و شمال  از جنوب به شهرستان گناوه )استان، شهرستان از شمال به شهرستان کهگيلویه گرفته است.

شهرستان .باشد شرقی به شهرستان ممسنی )استان فارس( و از غرب به شهرستان بهبهان )استان خوزستان( محدود می

ی دیم و تپه ماهورها جهت توسعه باغداری از جمله ها برخوردار از زمين، گچساران به لحاظ جغرافيای اقتصادی

ی معدنی شامل فسفات و منابع غنی نفت و گاز )توليد ها از جهت ظرفيت مرکبات و ایجاد صنایع تبدیلی و، ليمو

شاه بهرام و ، زهره، ی بریمها هاز منابع آبهای زیرزمينی و رودخان مندی ششصد هزار بشكه نفت در روز( بوده و بهره
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از ، ال به کهكيلویهدرصد از مساحت استان را در برداشته و از شم 2399باشد.شهرستان گچساران  میخيرآباد را دارا 

راه باستانی .از جنوب به گناوه و دیلم در استان بوشهر و از غرب به بهبهان محدود است، شرق به نور آباد ممسنی

در  اهواز قرار دارد. -گذشت و هم اکنون در مسير شيراز -شوش به تخت جمشيد و بيشابور از این شهرستان می

 بدان مشخص شده است.موقعيت جغرافيایی شهردوگن 0نقشه شماره 

 
 مراتب تقسیمات کشوری.شهر دوگنبدان در سلسلهموقعیت  -1قشه ن

 http://kb-p.ir منبع: 

 بویژه ادیان سایر از مابقی و داده تشكيل مسلمانان، درصد 0/00 حد در را دوگنبدان ساکنان بيشتر فرهنگی لحاظ به

 بابوئی ایل از اغلب و لر عمدتا را دوگنبدان شهر بومی جمعيت، قومی یها هریش جهت به، باشند می زرتشتيان

 درصد 02 شده انجام هایگيرینمونه طبق. گردندمی تقسيم متعددی طوایف و ها هتير به خود که اندداده تشكيل

 که گفت توان می اقعو در و هستند ساکن شهر فرسوده و قدیمی محالت در عمدتا و بوده لر خانوارها روسای

آن  ساکنان درصد 90 حدود که هستند شهر این در ساکن قومی اقليت دومين ها ترک باشند. می شهر این اوليه ساکنان

 00 بين عمدتاً محالت شهر دوگنبدان این در آنان اقامت مدت. است قشقایی ایل آنان اصلی ریشه و داده تشكيل را

 شهر ساکنان بقيه درصد 29 حدود که بوده شهر این در ساکن عمومی اقليت ينسوم ها فارس .است بوده سال 20 الی

و در  کرده مهاجرت شهر این به فارس و اصفهان، خوزستان همجوار یها استان از عمدتا افراد این.دهند می تشكيل را

 .اند همحالت شهر ساکن شد

های شرکت نفت در این منطقه  از آن با فعاليتتقریباً خالی از سكنه بود ولی پس  0999دوگنبدان تا قبل از سال 

)گچساران( اهميت یافت و اولين چاه نفت در روستای بابامحمد از توابع دوگنبدان امروزی حفاری شد که اکنون به 

چاه شماره شش معروف است. بعد از این تاریخ با وجود این که توسط کارکنان ایرانی و انگليسی شرکت نفت 

مسجد هایی در منطقه این گروه به  ی بعد به دليل نا امنیها سالاف دوگنبدان حفر گردیده ليكن درتعدادی چاه در اطر

شرکت نفت ایران و انگليس  0900مه دادند ولی مجدداً ازسال رفته و در آنجا به کار حفاری نفت ادا سليمان

در بعضی ازمنابع تاریخی از این . ی این منطقه را شروع کردندها ههای اکتشاف و حفاری و استخراج از چا فعاليت

قرار شهر به عنوان محل یک کاروانسرای دوره صفوی نام برده شده و روستائی به نام زریون در شمال این کاروانسرا 

http://kb-p.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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وجود داشته که با شروع و  0900است. روستای زریون تا سال  کدام اثری باقی نمانده داشته که امروزه از هيچ

هاینس گردد. برطبق گفته  شرکت نفت میبرداری مجدد از منابع نفتی در منطقه جزئی از باند فرودگاه قدیمی  بهره

که اصوالً دوگنبدان تا قبل از انتقال قسمتی از سازمان شرکت نفت به آنجا اهميتی نداشته و فقط مسافران از  گاوبه

، های زریون رسد که تنها این کاروانسرا و سه روستای کوچک به نام اند به نظر می آثار کاروانسرایی آن سخن گفته

و  0909های نفتی در گچساران قدیم در سال  است. با شروع فعاليت سكونت در دوگنبدان بوده رادک سابقه، پربالی

ی ها سالدر فاصله ، از گچساران قدیم به شهر دوگنبدان، تغيير مكان واحدهای کارگری و کارمندی شرکت نفت

دگاه شرکت نفت واقع شد ای به خود گرفت یعنی روستای زریون در مسير باند فرو ( این شهر رونق تازه0921–99)

تراکم ، محدودیت فضای شهری، اند. گچساران قدیم بر اثر ناهمواری زمين و اهالی آن به روستای پروبالی منتقل شده

 0999گردید در سال  ی متناوب و مكرری که به علت انفجار اکتشاف معادن نفت ایجاد میها هتأسيسات نفتی و زلزل

نفت ایران و انگليس تخليه و تخریب گردید و قرار شد به شهر دوگنبدان فعلی برابر با تصميمات دولت و شرکت 

که محل مناسبی برای استقرار کارگران و کارمندان و احداث شهری نوساز بود منتقل گردد. برنامه ساخت شهر 

فت محل آن را است و بعد از این که شرکت ن دوگنبدان به علت داشتن منابع نفت فراوان دراطراف و حوالی آن بوده

برای استقرار کارکنانش مناسب یافت تدریجاً به محل فعلی منتقل شدند و اولين کلنگ بنای شهر فعلی دوگنبدان 

به زمين زده شد که به تدریج با سكونت اهالی و اشتغال در تأسيسات شرکت  0990توسط شرکت نفت در سال 

ی مسكونی کارکنان شرکت نفت و احداث تعدادی ها هبا احداث خان 0990نفت این شهر گسترش یافته و از سال 

گروهان ژاندارمری و خيابان کشی به شيوه امروزی تدریجاً شهر گسترش یافت و به ، مغازه مربوط به کسبه بهبهانی

 .شهر دوگنبدان معروف شد

 خانوار( بوده 009٬29نفر ) 021٬09جمعيت این شهر  0900سال در  سرشماری عمومی نفوس و مسكنبر پایه 

گچساران اولين بار و در سال . شهر پرجعميت کشور است 092شهر پرجعميت استان و  این شهر دومين. است 

کار  0901توسط کنسرسيوم دارسی مورد مطالعه قرار گرفت و پس از انجام عمليات مختلف باالخره در سال  0992

 02٫0با ذخيره درجای  ميدان نفتی گچساران. در این شهرستان آغاز شد 09برداشت نفت در محل چهاه شماره 

یران و باالتر از ميدان نفتی اهواز ترین ميدان نفتی ا بزرگ، ميليارد بشكه نفت خام 29٫0ميليارد بشكه و ذخيره نهایی 

است همچنين این ميدان نفتی پس از دو ميدان نفتی دیگر که در عربستان و کویت قرار دارند سومين ميدان نفتی 

شود. هر چند که ميزان برداشت ميدان اهواز اکنون بيشتر از ميدان گچساران است ولی ميزان  بزرگ دنيا محسوب می

بندی بزرگترین  يدان گچساران به مراتب بيشتر از ميدان اهواز است از این رو در ردهکل نفت قابل برداشت م

گاز و توليد گاز مایع و دیگر ميعانات ، برداری نفت بهره. است ی نفتی در جایگاه سوم جهان قرار داده شدهها هسفر

مرکبات واقع در دروازه های  وجود شهرک کشاورزی امامزاده جعفر و باغ، ی مختلف شهرستانها شگازی در بخ

شرقی شهر )از سمت شيراز( و نيز وجود شهرک صنعتی در ضلع غربی آن )از سمت اهواز( از جمله منابع درآمد 

باشد. این شهر عالوه بر  ازی میاند هشود. همچنين مجتمع پتروشمی این شهر در حال را اقتصادی شهر محسوب می

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Gaube
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Gaube
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Gaube
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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درصد نفت کشور از این لحاظ به عنوان یكی از مراکز مهم اقتصادی  گاز و ميعانات گازی با توليد بيش از بيست

شود. با تصویب مجلس شورای اسالمی شهر گچساران قرار است به زودی به عنوان یكی از  کشور محسوب می

 .مناطق وِیژه اقتصادی معرفی شود

ده تا ساالنه گردشگران زیادی خواهر امام هشتم سبب ش، وجود آرامگاه بی بی حكيمه خاتون دختر امام موسی کاظم

را از مناطق مختلف کشور و حتی کشورهای همسایه به خود جذب کند. ساالنه بالغ بر یک ميليون نفر از سراسر 

کشور و کشورهای حوزه خليج فارس به زیارت بارگاه بی بی حكيمه )س( خواهر تنی شاهچراغ )ع( در شهرستان 

شكل خاص گنبد این بارگاه مقدس است که به واسطه قرارگيری در ، توجهاز نكات قابل . شوند گچساران مشرف می

باشد. همچين بقاع متبرکه دیگری در شهرستان وجود دارد که  دل کوه در بين اماکن مقدس کشور منحصر به فرد می

گنبدان وجود ی متعددی در شهر دوها هتوان به امام زاده جعفر اشاره کرد عالوه بر آن مساجد و حسين از جمله آن می

 .گيرد دارد که در مراسم مذهبی مورد استقبال مردم قرار می

ترین مراکز تجاری و خرید  اند. مهم مراکز تجاری قدمت زیادی ندارند ولی با گسترش شهر رشد قابل توجهی داشته

 د:دوگنبدان به شرح زیر هستن

 شود. این محل  ر قلب شهر محسوب میمرکز شهر: این قسمت از شهر پر ترددترین قسمت است و به بيانی دیگ

حالل احمر و ، بشارت، های بالدیان شرقی و غربی در بخش ميانی بلوار ولی عصر قرار دارد و از طرفين به خيابان

 .کوچه برلن متصل است. مراکز خرید و پاساژهای متعدد عامل اصلی جذب شهروندان است

 سعدی، نور، مروارید، پارسيان، ی بزرگ شهر )شهر عينک(ترین پاساژهای دوگنبدان مجتمع تجار پاساژها: مهم ،

یپرمارکت شهرک کارکنان دولت هستند که عمدتاً عينک ها شهرداری و، طالقانی، ابوالفضل، هالل احمر، حافظ، زمرد

فروشی بوتيک و فروشگاه لوازم آرایش هستند. گسترش بيش از پيش پاساژها رونق اقتصادی شگرفی به گچساران 

 ت.سا داده

 در حال حاضر قلب تپنده ، شود به این نام خوانده می معماریش ساختار علت به که ها چينی محله :ها چينی محله

ی متعدد از عوامل اقبال مردم به این ها هگسترش پاساژها و فروشگا، ان است. موقعيت مناسب مكانیشهر دوگنبد

های هنری رونق بخش این  و گالری لوازم آرایشی، لوازم کامپيوتری، ها بوتيک، های بلند است. ساختمان محله بوده

است. این محله در بلوار ولی عصر و بين پاساژ حافظ و  ها به پاتوق جوانان گچساران تبدیل شده محل است که شب

 د.سعدی قرار دار

 ها هبحث یافت

 باشد. می 0رح جدول به ش ها هو ابزار داد یگردآور، یجامعه آمار، ها ابعاد و شاخص
 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%D9%94_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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 در دیمتل ها هو ابزار داد یگردآور، یجامعه آمار، ها ابعاد و شاخص -1جدول

 ها هابزار گردآوری داد ها هگردآوری داد جامعه آماری داده 
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            دسترسی به تجهيزات شهری

تل
یم

 د
ک

كني
ت

 

            ی بهداشتیها دسترسی به مراقبت

            یدسترس

            خدمات درمانی

            دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی برتر

            ميزان علمكردی شبكه ارتباطی

            تعداد اماکن ورزشی

            یشهر ییبنا یرو ز ییامكانات روبنا

            منابع آب شيرینمحدودیت 

ی
ماع

جت
ا

 

            ميزان تراکم جمعيت

            ميزان خانوار ساکن در شهر

            ميزان خانوار ساکن در حریم شهری

            ميزان تراکم جمعيتی

            ميزان تراکم ناخالص جمعيتی

            ميزان مشارکت شهروندان در مناطق شهری

            ميزان همبستگی اجتماعی

ی
صاد

اقت
 

            در بخش خصوصی گذاری ميزان سرمایه

            بومی در شهر گذاری ميزان سرمایه

            اطق شهریميزان توزیع درآمد در من

            دسترسی یكسان به منابع اقتصادی

            در منابع طبيعی گذاری ميزان سرمایه

            و ثروت گذاری ميزان توزیع عادالنه سرمایه

 (0099، )منبع: نویسندگان

محيطی تحليل –مطرح شده است. در بعد کالبدی  ها هتحليل یافت 0شماره  با توجه به ابعاد مطرح شده در جدول

 دیمتل به شرح زیر مطرح شده است: 

ماتریس ارتباط مستقيم که همان مقایسات زوجی  2گام اول: تشكيل ماتریس ميانگين است. در جدول شماره - 

 خبرگان هست را نشان داده شده است.
 ماتریس ارتباط مستقیم-2جدول 

 
 به ترسیدس

 شهری تجهيزات

 به دسترسی

 بهداشتی یها مراقبت

 به دسترسی

 درمانی خدمات

 و بازار به دسترسی

 برتر اقتصادی مراکز

 عملكردی ميزان

 ارتباطی شبكه

 اماکن تعداد

 ورزشی

 منابع محدودیت

 شيرین آب

 2 2 3 3 3 2 0 شهری تجهيزات به دسترسی

 2 3 3 2 2 0 4 بهداشتی یها مراقبت به دسترسی

 3 2 4 3 0 3 4 درمانی خدمات به دسترسی

 اقتصادی مراکز و بازار به دسترسی

 برتر
4 4 2 0 3 3 4 

 4 2 0 4 3 3 3 ارتباطی شبكه عملكردی ميزان

 1 0 1 3 2 2 1 ورزشی اماکن تعداد

 0 2 1 2 2 2 1 شيرین آب منابع محدودیت

 (0099، )منبع: نویسندگان
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های ماتریس ارتباط  ارتباط مستقيم برای نرمال سازی ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون : نرمال کردن ماتریس2گام 

نمایش داده خواهد شد. برای نرمال سازی  kها با  شود. بزرگترین عدد مجموع سطرها و ستون مستقيم محاسبه می

 تقسيم شود. kی ماتریس ارتباط مستقيم بر ها هتک درای باید تک

     {   ∑    

 

   

∑    

 

   

} 

  
 

 
   

 ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده-3جدول

 
دسترسی به 

 تجهيزات شهری

ی ها دسترسی به مراقبت

 بهداشتی

دسترسی به خدمات 

 درمانی

دسترسی به بازار و مراکز 

 اقتصادی برتر

ميزان عملكردی 

 ارتباطی ی هشبك

تعداد اماکن 

 ورزشی

منابع آب محدودیت 

 شيرین

دسترسی به تجهيزات 

 شهری
9 930 9300 9300 9300 930 930 

ی ها دسترسی به مراقبت

 بهداشتی
932 9 930 930 9300 9300 930 

 9300 930 932 9300 9 9300 932 دسترسی به خدمات درمانی

دسترسی به بازار و مراکز 

 اقتصادی برتر
932 932 930 9 9300 9300 932 

 ی هردی شبكميزان عملك

 ارتباطی
9300 9300 9300 932 9 930 932 

 9390 9 9390 9300 930 930 9390 تعداد اماکن ورزشی

 9 930 9390 930 930 930 9390 محدودیت منابع آب شيرین

 (0099، )منبع: نویسندگان

رابطه فازی با توجه به ماتریس روابط کل ، نرمالی ها بعد از محاسبه ماتریس: محاسبه ماتریس ارتباط کامل: 9گام 

  .آید دست می به زیر
     

    
              

سپس این ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال ، دهيم تشكيل می n×nبه عبارتی دیگر ابتدا یک ماتریس همانی 

شود تا ماتریس ارتباط کامل  کنيم. ماتریس نرمال در ماتریس حاصل ضرب می کرده و ماتریس حاصل را معكوس می

 بدست آید. 
            

ی آن غير از قطر اصلی صفر است. جدول زیر ماتریس ارتباط ها هماتریس همانی یا یكه ماتریسی است که تمامی درای

 کامل را نشان می دهد.
 ماتریس ارتباط کامل-4جدول 

 
 تجهيزات به دسترسی

 شهری

 به دسترسی

 بهداشتی یها مراقبت

 به دسترسی

 درمانی خدمات

 و بازار به دسترسی

 برتر اقتصادی مراکز

 عملكردی ميزان

 ارتباطی ی هشبك

 اماکن تعداد

 ورزشی

 منابع محدودیت

 شيرین آب

 0.512 0.46 0.527 0.568 0.5 0.509 0.443 شهری تجهيزات به دسترسی

 0.514 0.508 0.532 0.539 0.471 0.422 0.617 بهداشتی یها مراقبت به دسترسی

 0.642 0.54 0.65 0.663 0.452 0.637 0.707 درمانی خدمات به دسترسی

 اقتصادی مراکز و بازار به دسترسی

 برتر
0.705 0.676 0.544 0.532 0.609 0.585 0.677 

 0.675 0.537 0.473 0.691 0.574 0.632 0.661 ارتباطی ی هشبك عملكردی ميزان

 0.34 0.259 0.325 0.432 0.344 0.383 0.361 ورزشی اماکن تعداد

 0.277 0.339 0.312 0.38 0.335 0.369 0.344 شيرین آب منابع محدودیت

 (0099، )منبع: نویسندگان
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باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این محاسبه ماتریس روابط داخلی  برای: محاسبه ماتریس ارتباط داخلی: 0گام 

(را NRMنقشه شبكه روابط ) همان یا وکرده و شبكه روابط قابل اعتنا نظر  توان از روابط جزئی صرف روش می

نمایش داده خواهد شد.  NRMاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در  Tترسيم کرد. تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس 

نكه شدت آستانه محاسبه شود. بعد از آ Tبرای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا ميانگين مقادیر ماتریس 

که کوچكتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته  Tتمامی مقادیر ماتریس ، تعيين شد

باشد صفر شده  0.506 که کوچكتر از Tاست.تمامی مقادیر ماتریس  0.506 .مقدار آستانه در این تحقيق برابرشود نمی

 نابراین الگوی روابط معنی دار به صورت جدول زیر است.شود. ب یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی
 الگوی روابط معنی دار -5جدول

 
 به دسترسی

 شهری تجهيزات

 یها مراقبت به دسترسی

 بهداشتی

 خدمات به دسترسی

 درمانی

 مراکز و بازار به دسترسی

 برتر اقتصادی

 عملكردی ميزان

 ارتباطی ی هشبك

 اماکن تعداد

 ورزشی

 آب منابع محدودیت

 شيرین

 تجهيزات به دسترسی

 شهری
0 0.509 0 0.568 0.527 0 0.512 

 یها مراقبت به دسترسی

 بهداشتی
0.617 0 0 0.539 0.532 0.508 0.514 

 0.642 0.54 0.65 0.663 0 0.637 0.707 درمانی خدمات به دسترسی

 مراکز و بازار به دسترسی

 برتر اقتصادی
0.705 0.676 0.544 0.532 0.609 0.585 0.677 

 ی هشبك عملكردی ميزان

 ارتباطی
0.661 0.632 0.574 0.691 0 0.537 0.675 

 0 0 0 0 0 0 0 ورزشی اماکن تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 شيرین آب منابع محدودیت

 (0099، )منبع: نویسندگان

است.   ماتریسهای  دست آوردن مجموع سطرها و ستون : خروجی نهایی و ایجاد نمودار علی: گام بعدی به0گام 

 شود. میآورده  دست می های زیر به ( با توجه به فرمولR)ها  ( و ستونD)مجموع سطرها 
   ∑    

 
    

 
   ∑    

 
    

 
ميزان تعامل و  دهنده شود که به ترتيب نشان میآورده  میرا به دست  D-Rو  D+Rمقادیر ، Rو  Dسپس با توجه به 

 تاثيرگذاری عوامل هستند.خروجی نهائی در جدول زیر آمده است.قدرت 
 خروجی نهایی-6جدول 

 R D D+R D-R 

 0.319- 7.358 3.519 3.838 شهری تجهيزات به دسترسی

 0.024- 7.233 3.604 3.628 بهداشتی یها مراقبت به دسترسی

 1.07 7.51 4.29 3.22 درمانی خدمات به دسترسی

 اقتصادی مراکز و بازار به دسترسی

 برتر

3.805 4.328 8.133 0.523 

 0.815 7.671 4.243 3.428 ارتباطی ی هشبك عملكردی ميزان

 0.783- 5.672 2.444 3.227 ورزشی اماکن تعداد

 1.283- 5.992 2.355 3.638 شيرین آب منابع محدودیت

 (0099، )منبع: نویسندگان
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دهد. این الگو در قالب یک نمودار هست که در آن محور طولی  میشكل زیر نيز الگوی روابط معنی دار را نشان 

 ,D + R)ای به مختصات  باشد. موقعيت و روابط هر عامل با نقطه می D - Rو محور عرضی براساس  D + Rمقادیر 

D - R) شود. در دستگاه معين می 

 
 محیطی. -ی بعد کالبدیها الگوی روابط شاخص -1نمودار 

 (0099 ،)منبع: نویسندگان

 شود: می: تفسير نتایج: با توجه به نمودار و جدول فوق هر عامل از چهار جنبه بررسی 9گام 

برای هر عامل نشانگر ميزان تاثيرگذاری آن عامل بر سایر  (D)متغيرها: جمع عناصر هر سطر  گذاری ميزان تاثير -

برخوردار  گذاری دی برتر از بيشترین تاثيردر این تحقيق دسترسی به بازار و مراکز اقتصا های سيستم است. عامل

دسترسی ، ی بهداشتیها دسترسی به مراقبت، ارتباطی ی هميزان عملكردی شبك، است و دسترسی به خدمات درمانی

  .تعداد اماکن ورزشی و محدودیت منابع آب شيرین در درجات بعدی تاثيرگذاری قرار دارند، به تجهيزات شهری

برای هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذیری آن عامل از سایر  (R)غيرها: جمع عناصر ستون ميزان تاثيرپذیری مت -

برخوردار است و  پذیری در این تحقيق دسترسی به تجهيزات شهری از بيشترین تاثير های سيستم است. عامل

ميزان ، بهداشتیی ها دسترسی به مراقبت، محدودیت منابع آب شيرین، دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی برتر

تعداد اماکن ورزشی و دسترسی به خدمات درمانی در درجات بعدی تاثيرپذیری قرار ، عملكردی شبكه ارتباطی

  دارند

 Dدهد. به عبارت دیگر هرچه مقدار  میميزان تاثير و تاثر عامل مورد نظر در سيستم را نشان  (D + R)بردار افقی  -

+ R در این تحقيق دسترسی به بازار و مراکز  مل بيشتری با سایر عوامل سيستم دارد.آن عامل تعا، عاملی بيشتر باشد

دسترسی به خدمات ، ارتباطی ی هبرخوردار است و ميزان عملكردی شبك گذاری اقتصادی برتر از بيشترین تاثير

تعداد اماکن  محدودیت منابع آب شيرین و، ی بهداشتیها دسترسی به مراقبت، دسترسی به تجهيزات شهری، درمانی

  .ورزشی در درجات بعدی تاثيرگذاری قرار دارند

-2

-1

0

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 دسترسی به مراقبت های بهداشتی دسترسی به تجهیزات شهری

 دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی برتر دسترسی به خدمات درمانی

 تعداد اماکن ورزشی میزان عملکردی شبکه ی ارتباطی

 محدودیت منابع آب شیرین
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متغير یک ، مثبت باشد D - Rدهد. بطور کلی اگر  قدرت تاثيرگذاری هر عامل را نشان می (D - R)بردار عمودی  -

، در این تحقيق دسترسی به خدمات درمانی شود. معلول محسوب می، شود و اگر منفی باشد متغير علی محسوب می

، ارتباطی علی بوده و دسترسی به تجهيزات شهری ی هميزان عملكردی شبك، سترسی به بازار و مراکز اقتصادی برترد

 .آیند میمحدودیت منابع آب شيرین معلول به حساب ، تعداد اماکن ورزشی، ی بهداشتیها دسترسی به مراقبت

  است: زیر شرح به نيز اجتماعی یها شاخص تحليل

تشكيل  n×nمعيار ابتدا یک ماتریس  nبرای شناسائی الگوی روابط ميان (M) ریس ارتباط مستقيم:: تشكيل مات0گام 

شود. اگر از دیدگاه بيش  شود. تاثير عنصر مندرج در هر سطر بر عناصر مندرج در ستون در این ماتریس درج می می

د. سپس از ميانگين ساده نظرات استفاده هریک از خبرگان باید ماتریس موجود را تكميل کنن، از یک نفر استفاده شود

ماتریس ارتباط مستقيم که همان مقایسات زوجی  0شود. جدول میتشكيل داده  Xشود و ماتریس ارتباط مستقيم  می

 دهد. میخبرگان هست را نشان 
 ماتریس ارتباط مستقیم -7جدول

 تراکم ميزان 

 جمعيت

 ساکن خانوار ميزان

 شهر در

 در ساکن خانوار ميزان

 شهری حریم

 خالص تراکم ميزان

 جمعيتی

 ناخالص تراکم ميزان

 جمعيتی

 در شهروندان مشارکت ميزان

 شهری مناطق

 همبستگی ميزان

 اجتماعی

 2 4 4 3 4 3 0 جمعيت تراکم ميزان

 4 2 2 2 2 0 2 شهر در ساکن خانوار ميزان

 3 3 3 4 0 4 3  حریم در ساکن خانوار ميزان

 2 2 1 0 1 2 2 یجمعيت خالص تراکم ميزان

 3 3 0 1 3 4 3 جمعيتی ناخالص تراکم ميزان

 در شهروندان مشارکت ميزان

 شهری مناطق

2 1 1 1 1 0 3 

 0 4 3 3 3 3 4 اجتماعی همبستگی ميزان

 (0099، )منبع: نویسندگان

ای ماتریس ارتباط ه : نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقيم: برای نرمال سازی ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون2گام 

 ماتریس ارتباط مستقيم نرمال شده بعد اجتماعی مطرح شده است.  1شود. در جدول  مستقيم محاسبه می
 ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده -8جدول 

ميزان تراکم  

 جمعيت

ميزان خانوار ساکن 

 در شهر

ميزان خانوار ساکن در 

 حریم شهری

ميزان تراکم خالص 

 جمعيتی

ناخالص  ميزان تراکم

 جمعيتی

ميزان مشارکت شهروندان در 

 مناطق شهری

ميزان همبستگی 

 اجتماعی

 930 932 932 9300 932 9300 9 ميزان تراکم جمعيت

 932 930 930 930 930 9 930 ميزان خانوار ساکن در شهر

 9300 9300 9300 932 9 932 9300 ميزان خانوار ساکن در حریم 

 930 930 9390 9 9390 930 930 ميزان تراکم خالص جمعيتی

 9300 9300 9 9390 9300 932 9300 ميزان تراکم ناخالص جمعيتی

ميزان مشارکت شهروندان در 

 مناطق شهری

930 9390 9390 9390 9390 9 9300 

 9 932 9300 9300 9300 9300 932 ميزان همبستگی اجتماعی

 (0099، )منبع: نویسندگان

 .آید دست می ماتریس روابط کل فازی به، نرمالی ها بعد از محاسبه ماتریساط کامل که : محاسبه ماتریس ارتب9گام 

 ی بعد اجتماعی مطرح شده است.ها در جدول ماتریس ارتباط کامل شاخص
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 ماتریس ارتباط کامل -9جدول 

 تراکم ميزان 

 جمعيت

 ساکن خانوار ميزان

 شهر در

 در ساکن خانوار ميزان

 شهری حریم

 خالص تراکم ميزان

 جمعيتی

 ناخالص تراکم ميزان

 جمعيتی

 در شهروندان مشارکت ميزان

 شهری مناطق

 همبستگی ميزان

 اجتماعی

 0.646 0.747 0.629 0.586 0.629 0.672 0.518 جمعيت تراکم ميزان

 0.586 0.531 0.441 0.439 0.441 0.408 0.487 شهر در ساکن خانوار ميزان

 حریم در ساکن خانوار ميزان

 یشهر

0.646 0.705 0.456 0.625 0.587 0.705 0.68 

 0.385 0.401 0.296 0.244 0.296 0.376 0.368 جمعيتی خالص تراکم ميزان

 0.63 0.653 0.418 0.463 0.548 0.656 0.598 جمعيتی ناخالص تراکم ميزان

 در شهروندان مشارکت ميزان

 شهری مناطق

0.36 0.325 0.289 0.286 0.289 0.302 0.412 

 0.554 0.753 0.595 0.59 0.595 0.671 0.691 اجتماعی همبستگی ميزان

 (0099، )منبع: نویسندگان

باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این محاسبه ماتریس روابط داخلی  برای: محاسبه ماتریس ارتباط داخلی: 0گام 

(را NRMنقشه شبكه روابط ) همان و یانظر کرده و شبكه روابط قابل اعتنا  توان از روابط جزئی صرف روش می

نمایش داده خواهد شد.  NRMاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در  Tترسيم کرد. تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس 

محاسبه شود. بعد از آنكه شدت آستانه  Tبرای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا ميانگين مقادیر ماتریس 

که کوچكتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته  Tمقادیر ماتریس تمامی ، تعيين شد

باشد صفر شده  0.514 که کوچكتر از Tاست.تمامی مقادیر ماتریس  0.514 .مقدار آستانه در این تحقيق برابرشود نمی

 صورت جدول زیر است. شود. بنابراین الگوی روابط معنی دار به یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی
 الگوی روابط معنی دار-11جدول

 تراکم ميزان 

 جمعيت

 خانوار ميزان

 شهر در ساکن

 ساکن خانوار ميزان

 شهری حریم در

 تراکم ميزان

 جمعيتی خالص

 تراکم ميزان

 جمعيتی ناخالص

 شهروندان مشارکت ميزان

 شهری مناطق در

 همبستگی ميزان

 اجتماعی

 0.646 0.747 0.629 0.586 0.629 0.672 0.518 جمعيت تراکم ميزان

 0.586 0.531 0 0 0 0 0 شهر در ساکن خانوار ميزان

 0.68 0.705 0.587 0.625 0 0.705 0.646  حریم در ساکن خانوار ميزان

 0 0 0 0 0 0 0 جمعيتی خالص تراکم ميزان

 0.63 0.653 0 0 0.548 0.656 0.598 جمعيتی ناخالص تراکم ميزان

 0 0 0 0 0 0 0 شهروندان شارکتم ميزان

 0.554 0.753 0.595 0.59 0.595 0.671 0.691 اجتماعی همبستگی ميزان

 (0099، )منبع: نویسندگان

است.   های ماتریس دست آوردن مجموع سطرها و ستون : خروجی نهایی و ایجاد نمودار علی: گام بعدی به0گام 

 خروجی نهائی در جدول زیر آمده است.
 خروجی نهایی-11جدول 

 R D D+R D-R 

 0.758 8.095 4.427 3.669 جمعيت تراکم ميزان

 0.481- 7.146 3.332 3.814 شهر در ساکن خانوار ميزان

 1.152 7.659 4.405 3.253 شهری حریم در ساکن خانوار ميزان

 0.868- 5.599 2.366 3.234 جمعيتی خالص تراکم ميزان

 0.713 7.22 3.966 3.253 جمعيتی ناخالص تراکم ميزان

 1.83- 6.356 2.263 4.093 شهری مناطق در شهروندان مشارکت ميزان

 0.556 8.341 4.448 3.893 اجتماعی همبستگی ميزان

 (0099، )منبع: نویسندگان
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دهد. این الگو در قالب یک نمودار هست که در آن محور طولی  میشكل زیر نيز الگوی روابط معنی دار را نشان 

 ,D + R)ای به مختصات  باشد. موقعيت و روابط هر عامل با نقطه می D - Rو محور عرضی براساس  D + Rدیر مقا

D - R) شود. در دستگاه معين می 

 
 ی بعد اجتماعی.ها الگوی روابط شاخص-2نمودار

 (0099، )منبع: نویسندگان

 شود: میار جنبه بررسی هر عامل از چه 00و جدول 2با توجه به نمودار  :: تفسير نتایج9گام 

برای هر عامل نشانگر ميزان تاثيرگذاری آن عامل بر سایر  (D)متغيرها: جمع عناصر هر سطر  گذاری ميزان تاثير -

برخوردار است و ميزان  گذاری در این تحقيق ميزان همبستگی اجتماعی از بيشترین تاثير های سيستم است. عامل

، ميزان خانوار ساکن در شهر، ميزان تراکم ناخالص جمعيتی، ر حریم شهریميزان خانوار ساکن د، تراکم جمعيت

  .ميزان تراکم خالص جمعيتی و ميزان مشارکت شهروندان در مناطق شهری در درجات بعدی تاثيرگذاری قرار دارند

ل از سایر برای هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذیری آن عام (R)ميزان تاثيرپذیری متغيرها: جمع عناصر ستون  -

برخوردار  پذیری در این تحقيق ميزان مشارکت شهروندان در مناطق شهری از بيشترین تاثير های سيستم است. عامل

، ميزان تراکم ناخالص جمعيتی، ميزان تراکم جمعيت، ميزان خانوار ساکن در شهر، است و ميزان همبستگی اجتماعی

  .خالص جمعيتی در درجات بعدی تاثيرپذیری قرار دارند ميزان خانوار ساکن در حریم شهری و ميزان تراکم

 Dدهد. به عبارت دیگر هرچه مقدار  میميزان تاثير و تاثر عامل مورد نظر در سيستم را نشان  (D + R)بردار افقی  -

+ R ماعی در این تحقيق ميزان همبستگی اجت آن عامل تعامل بيشتری با سایر عوامل سيستم دارد.، عاملی بيشتر باشد

ميزان تراکم ، ميزان خانوار ساکن در حریم شهری، برخوردار است و ميزان تراکم جمعيت گذاری از بيشترین تاثير

ميزان مشارکت شهروندان در مناطق شهری و ميزان تراکم خالص ، ميزان خانوار ساکن در شهر، ناخالص جمعيتی

  .جمعيتی در درجات بعدی تاثيرگذاری قرار دارند

متغير یک ، مثبت باشد D - Rدهد. بطور کلی اگر  قدرت تاثيرگذاری هر عامل را نشان می (D - R)مودی بردار ع -

ميزان ، در این تحقيق ميزان تراکم جمعيت شود. معلول محسوب می، شود و اگر منفی باشد متغير علی محسوب می

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 میزان خانوار ساکن در شهر میزان تراکم جمعیت

 میزان تراکم خالص جمعیتی میزان خانوار ساکن در حریم شهری

 میزان مشارکت شهروندان در مناطق شهری میزان تراکم ناخالص جمعیتی

 میزان همبستگی اجتماعی



 113 ... پیدایش و تکوینتأثیرگذار در  تبیین عوامل

اجتماعی علی بوده و ميزان خانوار  ميزان همبستگی، ميزان تراکم ناخالص جمعيتی، خانوار ساکن در حریم شهری

 .آیند میميزان مشارکت شهروندان در مناطق شهری معلول به حساب ، ميزان تراکم خالص جمعيتی، ساکن در شهر

 ی اقتصادی نيز به شرح زیر است: ها ی تحليل شاخصها گام

مقایسات زوجی خبرگان  ماتریس ارتباط مستقيم که همان 02:جدول (M) : تشكيل ماتریس ارتباط مستقيم0گام 

 دهد میهست را نشان 
 ماتریس ارتباط مستقیم-12جدول

 در گذاری سرمایه ميزان 

 خصوصی بخش

 گذاری سرمایه ميزان

 شهر در بومی

 در درآمد توزیع ميزان

 شهری مناطق

 به یكسان دسترسی

 اقتصادی منابع

 در گذاری سرمایه ميزان

 طبيعی منابع

 عادالنه توزیع ميزان

 ثروت و ذاریگ سرمایه

 بخش در گذاری سرمایه ميزان

 خصوصی

0 2 2 3 3 3 

 در بومی گذاری سرمایه ميزان

 شهر

3 0 2 2 2 3 

 مناطق در درآمد توزیع ميزان

 شهری

4 3 0 2 3 3 

 منابع به یكسان دسترسی

 اقتصادی

4 4 4 0 4 3 

 منابع در گذاری سرمایه ميزان

 طبيعی

2 3 3 3 0 2 

 عادالنه توزیع ميزان

 ثروت و گذاری سرمایه

3 3 3 4 3 0 

 (0099، )منبع: نویسندگان

های ماتریس ارتباط  : نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقيم: برای نرمال سازی ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون2گام 

 شود.  مستقيم محاسبه می
 ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده -13جدول

در  گذاری ميزان سرمایه 

 بخش خصوصی

 گذاری ميزان سرمایه

 بومی در شهر

ميزان توزیع درآمد در 

 مناطق شهری

دسترسی یكسان به 

 منابع اقتصادی

در  گذاری ميزان سرمایه

 منابع طبيعی

ميزان توزیع عادالنه 

 و ثروت گذاری سرمایه

در بخش  گذاری ميزان سرمایه

 خصوصی

9 93090 93090 93001 93001 93001 

در  بومی گذاری ميزان سرمایه

 شهر

93001 9 93090 93090 93090 93001 

ميزان توزیع درآمد در مناطق 

 شهری

93200 93001 9 93090 93001 93001 

دسترسی یكسان به منابع 

 اقتصادی

93200 93200 93200 9 93200 93001 

در منابع  گذاری ميزان سرمایه

 طبيعی

93090 93001 93001 93001 9 93090 

ميزان توزیع عادالنه 

 و ثروت گذاری سرمایه

93001 93001 93001 93200 93001 9 

 (0099، )منبع: نویسندگان

رابطه ماتریس روابط کل فازی با توجه به ، نرمالی ها بعد از محاسبه ماتریس :: محاسبه ماتریس ارتباط کامل9گام 

  مطرح شده است. 00ید که در جدول آ دست می به زیر
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 لماتریس ارتباط کام-14جدول 

 در گذاری سرمایه ميزان 

 خصوصی بخش

 گذاری سرمایه ميزان

 شهر در بومی

 در درآمد توزیع ميزان

 شهری مناطق

 به یكسان دسترسی

 اقتصادی منابع

 در گذاری سرمایه ميزان

 طبيعی منابع

 عادالنه توزیع ميزان

 ثروت و گذاری سرمایه

 بخش در گذاری سرمایه ميزان

 خصوصی

0.435 0.509 0.486 0.529 0.551 0.525 

 در بومی گذاری سرمایه ميزان

 شهر

0.537 0.377 0.451 0.456 0.475 0.495 

 مناطق در درآمد توزیع ميزان

 شهری

0.656 0.588 0.425 0.528 0.591 0.567 

 منابع به یكسان دسترسی

 اقتصادی

0.769 0.736 0.702 0.53 0.737 0.668 

 منابع در گذاری سرمایه ميزان

 طبيعی

0.53 0.547 0.522 0.52 0.409 0.483 

 عادالنه توزیع ميزان

 ثروت و گذاری سرمایه

0.661 0.632 0.603 0.643 0.633 0.467 

 (0099، )منبع: نویسندگان

باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این محاسبه ماتریس روابط داخلی  برای: محاسبه ماتریس ارتباط داخلی: 0گام 

(را NRMنقشه شبكه روابط ) همان یا ونظر کرده و شبكه روابط قابل اعتنا  جزئی صرفتوان از روابط  روش می

نمایش داده خواهد شد.  NRMاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در  Tترسيم کرد. تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس 

شود. بعد از آنكه شدت آستانه محاسبه  Tبرای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا ميانگين مقادیر ماتریس 

که کوچكتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته  Tتمامی مقادیر ماتریس ، تعيين شد

باشد صفر شده  0.555 که کوچكتر از Tاست.تمامی مقادیر ماتریس  0.555 .مقدار آستانه در این تحقيق برابرشود نمی

 شود. بنابراین الگوی روابط معنی دار به صورت جدول زیر است. ته نمییعنی آن رابطه علی در نظر گرف
 الگوی روابط معنی دار -15جدول

 در گذاری سرمایه ميزان 

 خصوصی بخش

 گذاری سرمایه ميزان

 شهر در بومی

 درآمد توزیع ميزان

 شهری مناطق در

 به یكسان دسترسی

 اقتصادی منابع

 در گذاری سرمایه ميزان

 طبيعی منابع

 عادالنه توزیع انميز

 ثروت و گذاری سرمایه

 در گذاری سرمایه ميزان

 خصوصی بخش

0 0 0 0 0 0 

 بومی گذاری سرمایه ميزان

 شهر در

0 0 0 0 0 0 

 در درآمد توزیع ميزان

 شهری مناطق

0.656 0.588 0 0 0.591 0.567 

 منابع به یكسان دسترسی

 اقتصادی

0.769 0.736 0.702 0 0.737 0.668 

 در گذاری سرمایه ميزان

 طبيعی منابع

0 0 0 0 0 0 

 عادالنه توزیع ميزان

 ثروت و گذاری سرمایه

0.661 0.632 0.603 0.643 0.633 0 

 (0099، )منبع: نویسندگان

است که   های ماتریس دست آوردن مجموع سطرها و ستون : خروجی نهایی و ایجاد نمودار علی: گام بعدی به0گام 

ميزان تعامل و قدرت  دهنده شود که به ترتيب نشان میآورده  میرا به دست  D-Rو  D+Rمقادیر  ،Rو  Dبا توجه به 

 تاثيرگذاری عوامل هستند.خروجی نهائی در جدول زیر آمده است.
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 خروجی نهایی-16جدول 

 R D D+R D-R 

 0.552- 6.623 3.035 3.587 خصوصی بخش در گذاری سرمایه ميزان

 0.597- 6.18 2.792 3.388 شهر در میبو گذاری سرمایه ميزان

 0.166 6.544 3.355 3.189 شهری مناطق در درآمد توزیع ميزان

 0.935 7.349 4.142 3.207 اقتصادی منابع به یكسان دسترسی

 0.386- 6.409 3.011 3.397 طبيعی منابع در گذاری سرمایه ميزان

 0.434 6.845 3.639 3.206 ثروت و گذاری سرمایه عادالنه توزیع ميزان

 (0099، )منبع: نویسندگان

دهد. این الگو در قالب یک نمودار هست که در آن محور طولی  مینيز الگوی روابط معنی دار را نشان  9نمودار

 ,D + R)ای به مختصات  باشد. موقعيت و روابط هر عامل با نقطه می D - Rو محور عرضی براساس  D + Rمقادیر 

D - R) شود. عين میدر دستگاه م 

 
 الگوی روابط شاخص بعد افتصادی. -3نمودار

 (0099، )منبع: نویسندگان

 شود: می: تفسير نتایج: با توجه به نمودار و جدول فوق هر عامل از چهار جنبه بررسی 9گام 

بر سایر برای هر عامل نشانگر ميزان تاثيرگذاری آن عامل  (D)متغيرها: جمع عناصر هر سطر  گذاری ميزان تاثير -

برخوردار است و  گذاری در این تحقيق دسترسی یكسان به منابع اقتصادی از بيشترین تاثير های سيستم است. عامل

در بخش  گذاری ميزان سرمایه، ميزان توزیع درآمد در مناطق شهری، و ثروت گذاری ميزان توزیع عادالنه سرمایه

بومی در شهر در درجات بعدی تاثيرگذاری  گذاری ن سرمایهدر منابع طبيعی و ميزا گذاری ميزان سرمایه، خصوصی

  .قرار دارند

برای هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذیری آن عامل از سایر  (R)ميزان تاثيرپذیری متغيرها: جمع عناصر ستون  -

وردار برخ پذیری در بخش خصوصی از بيشترین تاثير گذاری در این تحقيق ميزان سرمایههای سيستم است.  عامل

، دسترسی یكسان به منابع اقتصادی، بومی در شهر گذاری ميزان سرمایه، در منابع طبيعی گذاری است و ميزان سرمایه

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6

 میزان سرمایه گذاری بومی در شهر میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی

 دسترسی یکسان به منابع اقتصادی میزان توزیع درآمد در مناطق شهری

 میزان توزیع عادالنه سرمایه گذاری و ثروت میزان سرمایه گذاری در منابع طبیعی
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و ثروت و ميزان توزیع درآمد در مناطق شهری در درجات بعدی تاثيرپذیری قرار  گذاری ميزان توزیع عادالنه سرمایه

  .دارند

 Dدهد. به عبارت دیگر هرچه مقدار  میتاثر عامل مورد نظر در سيستم را نشان  ميزان تاثير و (D + R)بردار افقی  -

+ R در این تحقيق دسترسی یكسان به منابع  آن عامل تعامل بيشتری با سایر عوامل سيستم دارد.، عاملی بيشتر باشد

 گذاری ميزان سرمایه، ثروت و گذاری برخوردار است و ميزان توزیع عادالنه سرمایه گذاری اقتصادی از بيشترین تاثير

 گذاری در منابع طبيعی و ميزان سرمایه گذاری ميزان سرمایه، ميزان توزیع درآمد در مناطق شهری، در بخش خصوصی

  .بومی در شهر در درجات بعدی تاثيرگذاری قرار دارند

متغير یک ، مثبت باشد D - Rدهد. بطور کلی اگر  قدرت تاثيرگذاری هر عامل را نشان می (D - R)بردار عمودی  -

در این تحقيق ميزان توزیع درآمد در مناطق  شود. معلول محسوب می، شود و اگر منفی باشد متغير علی محسوب می

و ثروت علی بوده و ميزان  گذاری ميزان توزیع عادالنه سرمایه، دسترسی یكسان به منابع اقتصادی، شهری

در منابع طبيعی معلول به  گذاری ميزان سرمایه، بومی در شهر گذاری ميزان سرمایه، در بخش خصوصی گذاری سرمایه

 .آیند میحساب 

 گیری و دستاورد علمی پژوهشی نتیجه

روبه رو هستند و از  یبا توجه به نقش و کارکردشان با مشكالت مختلف، زينفت خ یشهرها ژهیبه و، امروزه شهرها

شهر اشاره  یاجتماع، یاقتصاد، ییعدم تعادل در ساختار فضا ای یبه وجود ناهماهنگ توان مشكالت می نیجمله ا

دو بخش دوش به  نیقرار گرفته است و ا یگریاز بخش د یبهتر طیاز دو بخش در شرا یكی که به طوری، کرد

همگن به  ريسازند که حالت نامتجانس و غ میشهر را  یاجتماع، یاقتصاد، ییدر مجموع ساختار فضا گریكدیدوش 

که  یچرا که از زمان، اندازند میرا به خطر  یشهر داریو توسعه پا یعدالت اجتماع یدهند و به نوعیم ینظام شهر

تا  دیباعث گرد، نمود تيرا تثب ها دولت یقرار گرفت و استقالل مال ها دردست دولت یاسياهرم س کیعنوان  هنفت ب

 یطبقات تیبود بر تقو یخود آغاز نیو ا، ددگر قیها تزربه شبكه وابسته به حكومت یحاصله از آن به نحو دیعوا

و  هیلويکهگ تانما. شهر دوگنبدان که در اس نيسرزم یشهرها ژهیشهرها به و ییفضا یبندکردن جوامع و بخش

اکتشافات ، یو شهر یخیاست که بدون سابقه تار ییاز جمله شهرها، کشور واقع شده یو در جنوب غرب راحمدیبو

 یشهرها گرید رينظ، شهر نیا یدر ساختار کالبد یتفاوت آشكار، نسانیده است. بدآمدن آن ش دینفت باعث پد

 یجدا از هم و با مورفولوژ یها ششهر به بخ، شود که در آن میمالحظه ، آبادان(، )مسجد سليمان رانیا ینفت

 ریزی برنامه قيدر چارچوب ضوابط دق رايکه اخ دیجد یها هو محالت و حوم یمیمرکز قد کیمتضاد و با  یاجتماع

 شده است. ميتقس، اند هافتی هبه سرعت توسع

دهد. که عبارتند از سازگاری با نظریه  میی این پژوهش با برخی نظریات و تحقيقات پيشين سازگاری نشان ها هیافت

همچنين سازگاری با پژوهش گلی و ، ی قومیها هی فرهنگی گروها ش( مبنی بر تمایز هنجارها و ارز0900گيدنز )

همچنين سازگاری با پژوهش غزال ، ( مبنی بر ارتباط ادراک امنيت زنان با عوامل کالبدی و فضایی0909مكاران )ه
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( بر توجه به 2900جنسيتی زنان و نيز تأکيد کائو ) ( در مورد تأثير قوميت و مذهب بر نگرش و نقش2999رید )

( ناسازگاری دارد که 0000با بخشی از دیدگاه هوارد )، ی پژوهش کنونیها هی اجتماعی. اما یافتها هانواع مختلف گرو

 .شود میعامل شخصيتی در درک امنيت محسوب  ترین معتقد است؛ جنسيت به عنوان مهم

پایگاه  و جایگاه امروزه، بود آورده وجود به فضای سرزمين در را ایمنطقه همگنی گذشته در که اجتماعی پيوندهای

مسأله  اند.شده تبدیل فرهنگی قومی و هایهویت کانونهای به ها همحل و شهرها و هکرد پيدا درون شهرها در را خود

 مطالبات و چه قومی وتنوع قوميت که است این، دارد وجود محله و سطح شهر در قوميت بحث در که مهمی

 بالقوه یها انسيلپت از باید شهری مدیران و ریزانبرنامه راستا این در داشت. خواهد شهری مسؤالن از ییها هخواست

 گامی و برده شهری توسعه پایدار امر در زیادی یها هبهر قومی یها هگرو پرتو از و کرده شهر استفاده در سطح قومی

 محلی و حكومت اهميت و نقش به توجه یكی شهری؛ پایدار توسعه عامل مهم برداشت. دو پویا شهری جهت در مؤثر

 .نيست مستثنی مقوله این از نيز دوگنبدان شهر .است تصميمات اجرای و اتخاذ در شهروندان مشارکت مقوله دیگری

دوگنبدان  محالت شهرپيداش و تكوین تأثيرگذار در  بر اساس مطالعات انجام شده در راستای بررسی عوامل

از  کیشده و هر  یشهر یها موجب اختالف در چشم انداز، در کشور یو ثروت یمنابع اقتصاد یمكان یها تفاوت

است. لذا  افتهیباز طیاز همان شرا زيرا گرفته و عملكرد خود را ن شهر دوگنبدانخاص  یبافت اقتصاد مثل هرهاش

 ی هبه نوب کیشهرها هستند و هر  ی هسازند یقتصادثروت و فقر از عوامل ا، مالكيت، در آمد، اشتغال، تيوضع فعال

 ی هتوسع گریآن از عوامل د اتيفيو ک یارتباط ی هبكش . وندیآ میبه حساب  یعقب ماندگ ایو  شرفتيمحرک پ، خود

 .شود میمحسوب  یشهر داریپا

شهر  یکه نقش تجار اند هداشت دوگنبدانتوسعه شهر  یکنون یگيری الگو را در شكل ريتاث نیشتريب یعوامل اقتصاد

 موضوع است.  نیا یتجرب دیمؤ رياخ یها سالانجام گرفته در  یو مبادالت تجار دوگنبدان

آن است که  دهنده نشان و تأثير پذیرفته از مهاجرت اقوام شهر داریتوسعه ناموزون و تاپا نیا لیعلل و دال یررسب

عوامل مختلف موثر در توسعه  نيتوسعه شهر بوده است در ب یالگو یداریشاهد ناپا ريسال اخ 00در  دوگنبدانشهر 

و نزدیكی به شهر  ایاقتصاد پو دهنده امر نشان نیاست و ا فتهریپذ ريتاث یاز همه از عامل اقتصاد شتريب، ناموزون شهر

آن به صورت  ییو امكانات الزم تبعات فضا ها رساختیو عدم ارائه ز یتوجه یباشد که به علت ب میگچساران 

توسعه شهر  ییفضا یدر الگو یداریناپا تیو در نها یروستا شهر یشهرستان نيب، یناستا نيب ادیز یها مهاجرت

 .کرده است دايپنمود 

به ، کنند می فایا یشهر نقش بارزفضایی  –کالبدی  ی هتوسعهستند که در  یعوامل گریاز د زين یاجتماع عوامل

، یقوم لیبه دال یاجتماع ینیگز ییمهاجرت و جدا، تيجمع یعيچون رشد طب یعناصر، انيم نیدر ا طوریكه

توسعه در  ینوع بههم  یاسيشوند. عامل س میشهر گيری محالت مختلف در  باعث شكل، یو مذهب ینید، ینژاد

عوامل  نیاز مهمتر یكیبه عنوان ، وابسته به آن ینقش دولت و سازمانها، نهيزم نیاست و در ا ليشهرها دخ کالبدی

 یها گيری ميمثل تصم، مؤثر باشدشهر  کالبدی ی هتوسعتواند در  میآن  یها گذاری استيشناخته شده است که س
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جا به ، نيزم متيحمل و نقل در ق ی هشبك ثراتا، احداث خطوط راه آهن و مترو، بزرگراه کی ادجیدولت در ا

و  یکه بافت کالبد، یحمل و نقل شخص یها هو سامان یمحل مراکز تجار رييتغ، ها تيمحل سكونت جمع ییجا

 سازند. میرا دگرگون  کالبدی ی هتوسع ی هويش

ميزان ، دسترسی به تجهيزات شهری، ی بهداشتیها رسی به مراقبتی دستها ی انجام شده شاخصها طبق بررسی

ميزان ، تعداد اماکن ورزشی، ی سطحی ورودخانهها نزدیكی به آب، ميزان تراکم جمعيت، ارتباطی ی هعملكرد شبك

ميزان توزیع ، ميزان همبستگی اجتماعی، ميزان مشارکت شهروندان در مناطق شهری، خانوارساکن در حریم شهری

بيشترین ميزان  بخش خصوصی گذاری ميزان سرمایه، بومی درشهر گذاری ميزان سرمایه، مد در مناطق شهریدرآ

اقوام مختلف( دارند. عوامل استخراج شده  پذیری شهر دوگنبدان )با حضور مهاجر همبستگی را با تكوین و پيداش

شهری کالبد محور و در نهایت ، ورشهری اجتماع مح، شهری قوم محور، شهر پاک و قابل زیستعامل به ترتيب 

 از لحاظ محتوایی و طبق مرور متون نظری ارتباط نزدیكی با هم معيار و محدوده مطالعاتی شهری اقتصاد محور

 در پيدایش و تكوین محالت شهر دوگنبدان اثرگذاری بيشتری داشته است. شده است و گذاری دارند نام

 منابع

، سال چهارم، ی انتظام اجتماعیها شفصلنامه پژوه، های اجتماعیگرایی در ناآرامینقش قوم، (0900مریم )، الوند .محمدحسين، احمدی

 .شماره دوم

های مسكونی در جهت ارتقای تعامالت سازی فضای باز مجتمعبهينه، (0099ودیهه )، سعيد. مالصالحی، فرزاد. ميرریاحی، احمدی

، 0شماره ، 00دوره ، ایریزی منطقهفصلنامه جغرافيا و برنامه، ب شهر تهران(های مسكونی منتخاجتماعی )نمونه موردی: مجتمع

 .000-000صص 

، الگوی راهبردی تأمين امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران در قوانين برنامه توسعه اقتصادی، (0902حميد )، محسن. باالیی، اسماعيلی

 .09-00صص ، 0شماره پياپی ، 0شماره ، 2دوره ، ی راهبردی سياستها شفصلنامه پژوه، فرهنگی، سياسی

)مطالعه  TOPSISای با استفاده از مدل های مردمی در توسعه محلهتحليل و ارزیابی مشارکت، (0900فرهاد )، مهرشاد. حمزه، اهلل ویردی

 .00-90ص ص، 0شماره ، سال دهم، ای(ریزی منطقهپژوهشی جغرافيا )برنامه –فصلنامه علمی ، تهران( 9موردی: منطقه 

 .انتشارات دانشگاه یزد، "بوستان و فضای سبز شهری"(. 0909) مهدیه، جميليان، محمد حسين، ایران نژاد پاریزی

کنش ارتباطی زمينه ساز تحقق مشارکت  "(.0900مصطفی محمد اجزاء شكوهی؛ محمدرحيم رهنما؛ جعفر مير کتولی )، ایستگلدی

شماره ، 9شهری دوره  ریزی ی جغرافيای برنامهها شفصلنامه پژوه، "موردی شهر گرگان(شهروندان در فرایند توسعه شهری )مطالعه 

 .299-219ص ص 9

ارزیابی و تبيين مدل طراحی شهری پایدار با ، (0099حميد )، زهرا سادات. ماجدی، یوسفعلی. سعيده زرآبادی، مهدی. زیاری، بقایی

، 0شماره ، 00دوره ، ایریزی منطقهفصلنامه جغرافيا و برنامه، تهران( 2قه رویكرد تراکم مبنا در بافت شهری )نمونه موردی: منط

 .290-210صص ، 0شماره پياپی 

های فصلنامه سياست، تحليلی بر روند پارادایم توسعه یافتگی و تأثير آن بر همگرایی ملی در ایران، (0900اهلل )رحمت، پاوهبهرامی

 .001-000صص ، 9شماره ، 9دوره ، راهبردی و کالن

، باغ نظر، های شهر هوشمندمفهوم و ویژگی، (0900شهرام )، آبادیحسين. پارسا پشاه، نژاداهلل. حاتمیکرامت، احمد. زیاری، پوراحمد

 .0-29صص ، 01شماره ، سال پانزدهم
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نمونه موردی: محله قيطریه رهيافتی نوین در ایجاد مدیریت شهری پایدار )، محله محوری، (0900محمدتقی )، مصطفی. رضویان، خزایی

 .0-00صص ، 99شماره ، دوره هشتم، انداز زاگرسریزی شهری چشمفصلنامه جغرافيا و برنامه، تهران(

بازآفرینی بافت و بناهای تاریخی با تأکيد بر توسعه گردشگری )نمونه موردی: ، (0099اهلل )عزت، مهدی. مافی، پرستژیال. وطن، حصاری

 .200-991صص ، 2شماره ، 00دوره ، ایریزی منطقهفصلنامه جغرافيا و برنامه، مشهد(منطقه هفت شهرداری 

اقوام  ییو واگرا ییعوامل موثر بر همگرا یخیتار يلو تحل یبررس، (0900)یرج ا، يكون ير.جهانگ، يدریح .محمدرضا، سبحان سليمی

 .01 -00 (:1)9، یانتظام یخفصلنامه مطالعات تار، : قوم کرد(ی)نمونه پژوه یرانیا

بررسی رابطه بين همگرایی اقوام )ترک و کرد( و احساس امنيت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر ، (0900) اميد، بهراميان .بهراميان، شفيع

 .شماره یازدهم، پژوهش سياست نظری، دو فصلنامه علمی پژوهشی، تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی

فصلنامه علمی ، تحليل فضایی و کالبدی مناطق پرخطر در محالت شهری )مورد مطالعه: شهر بابلسر(، (0901اصغر )علی ، عباسی اسفجير

 .000-001صص ، 2شماره ، سال نهم، ای(ریزی منطقهپژوهشی جغرافيا )برنامه –

ی فقر ها هسایی و تحليل فضایی گسترشنا، (0901عليرضا )، حسين. محمدی، فرپروین. نظم، عطا. ده ده زاده سيالبی، غفاری گيالنده

-ریزی منطقهپژوهشی جغرافيا )برنامه –فصلنامه علمی ، )مطالعه موردی: شهر اردبيل( GISشهری با استفاده از آمار فضایی در محيط 

 .200-292صص ، 0شماره ، سال نهم، ای(

، ای در شهر تهرانعوامل مؤثر بر هویت محله، (0099حبيب. رونقی نوتاش. مهناز )، صمد. صبوری خسروشاهی، زاده سماکوشمحمدی

 .0-09صص ، 0شماره ، سال یازدهم، ایریزی منطقهپژوهشی جغرافيا و برنامه –فصلنامه علمی 

آوری اجتماعی محالت شهری )مطالعه موردی: محله اوین مشارکت در تاب، (0901ناصر )، آزیتا. اقبالی، منصوره سادات. رجبی، مظلوم

 .020-009صص ، 0شماره ، سال دهم، ای(ریزی منطقهپژوهشی جغرافيا )برنامه –فصلنامه علمی ، (شهر تهران

مطالعات ، فضایی شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن -تحوالت ساختار کالبدی، (0909) حميد، ماجدی، لعال .جهانشاهلو .مرجان، منتظری

 . 20-02صص ، 20شماره ، 9دوره ، محيطی هفت حصار

، 9دوره ، ایریزی منطقهبرنامه، فارس استان هاییافتگی شهرستانتوسعه وضعيت بر تحليلی، (0902غالمرضا )، هدی. قهاریم، مومنی

  .09-99صص ، 0شماره 

ی اثرگذار ها هبررسی نقش مؤلف، (0099حميدرضا )، احمد. جودکی، طوبی. پوراحمد، اسماعيل. امير عضدی، حسين. علی اکبری، مهرثابت

ریزی پژوهشی جغرافيا )برنامه –فصلنامه علمی ، یابی فضایی کالنشهر رشتمحيطی اقتصاد سياسی بر سازمانو زیست اجتماعی

 .010-000صص ، 2شماره ، 00دوره ، ای(منطقه

 یانپا ،در منطقه ترکم صحرا یبا ساختار شبكه اجتماع یشهر ینحوه انطباق شكل استقرار واحدها یبررس، (0902)، معصومه، نورتقانی

 . دانشگاه اصفهان. ییاستاد راهنما دکتر محمود قلعه نو، یشهر یطراح یشگرا یارشد رشته شهرساز ینامه کارشناس

فصلنامه ، ای در شهر مهاباد؛ مطالعه موردی: محله استاد مجدیرویكرد توسعه پایدار محله، (0901ابراهيم )، حسن. کوروشی، هوشيار

 .190-109صص ، 0شماره ، سال دهم، ای(ریزی منطقههپژوهشی جغرافيا )برنام –علمی 
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