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تحلیل و تبیین تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر
(مطالعۀ موردی :شهر آبادان)
صادق بشارتیفر -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
اسماعیل قادری* -استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
زهرا پیشگاهیفرد -استاد گروه جغرافیای سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

پذیرش مقاله1395/05/03 :

تأیید نهایی1395/10/25 :

چکیده
هدف از این مقاله ،تحلیل تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر آبادان است .مطابق نتایج ،از بین  39محلۀ
�های وابسته به شرکت صنعت نفت مانند بوارده ،بریم و سیکلین  -که حدود 9/6
شهر آبادان در سال  ،1390محله
میدهند  -سرانۀ بیشتری از سایر
محلههای شهری آبادان را تشکیل �
درصد مساحت و  4/6درصد جمعیت �
�اند و نوعی بینظمی ،تضاد
محلههای 36گانۀ شهر آبادان دارند؛ بهگونهای که تعادل را در ساختار فضایی از بین برده
�
بهوجود آوردهاند .همچنین نتایج تحلیل
و دوگانگی در مورفولوژی شهری ،اکولوژی اجتماعی و اقتصادی شهر آبادان�
میدهد بخش بزرگی از شکاف
مدل فریدمن و تاپسیس در شاخص تلفیقی (اقتصادی-اجتماعی -کالبدی) نشان �
محلههای وابسته به صنعت نفت است؛ چراکه بهطورکلی ،میانگین رتبهای
محلههای شهری آبادان ،مربوط به �
میان �
�های شهری آبادان است .براساس نتایج مدل تحلیل مسیر ،میزان اثرگذاری
محلهها بسیار کمتر از سایر محله
این �
متغیر شاغالن صنعت نفت بر ساختار فضایی ،از طریق متغیر اقتصادی  ،0/360متغیر اجتماعی  0/053و متغیر
کالبدی  0/066است؛ بنابراین ،متغیر شاغالن صنعت نفت ،از طریق متغیر اقتصادی بیشترین و از طریق متغیر
کالبدی کمترین تأثیر را بر ساختار فضایی در شهر آبادان داشته است .از اینرو میتوان گفت که کل صنعت نفت با
بهشدت دگرگون ساخته
 ،0/488تأثیر مستقیم قابلتوجه و معناداری بر ساختار فضایی شهر آبادان داشته و آن را �
بهوجود آورده
محلههای شهر�
است .همچنین نوعی بینظمی ،ناهمگونی ،تضاد و بیعدالتی را در مورفولوژی فضایی �
است.
واژههایکلیدی :آبادان ،تحلیل ،تأثیرات ،ساختار فضایی ،صنعت نفت.

* نویسندۀ مسئول09122151017 :

Email: eghaderi2002@yahoo.com
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مقدمه
هر پدیدهای در فضا و مکان اتفاق میافتد و متناسب با وضعیتش بر آن تأثیر میگذارد .صنعت و توسعۀ صنعتی نیز از این امر
مستثنا نیست و بهعنوان فعالیت پایۀ اقتصادی ،با تأثیرگذاری بر سیاستهای کالن ملی متفاوت و تأثیرپذیری از آنها،
دگرگونیها و تحوالت عمیق ساختاری را ایجاد کرده و اشکال خاص ساختار فضایی-کالبدی را در شهرها به نمایش گذاشته
است .هر راهبرد صنعتی ،به نوعی آرایش فضا منجر میشود .بدون درک درست از مسائل و تغییرات صنعتی نمیتوان تصویر
صحیحی از شهرسازی و برنامهریزی شهری و منطقهای داشت .ساختار فضایی شهرها ،به روابط مختلف و متقابل تمامی
نیروها و عوامل موجود در شهر بستگی دارد .این عوامل شامل نیروی بازار ،فعالیتها ،زیرساختهای شهری و خدمات
گوناگون است (احمدی .)2 :1374 ،شهرها از ساختهای متفاوتی از جمله اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و ...تشکیل شدهاند،
اما هنگامیکه در شهرسازی از ساختار فضایی شهر یاد میشود ،منظور همان ساخت کالبدی شهر است که در آن ،عناصر و
اجزای تشکیلدهندۀ شهر و چگونگی ترکیب آن مدنظر قرار میگیرد (حسنزاده رومیزی .)20 :1387 ،ساختار فضایی هر
شهر ،به گذشتۀ آن و عوامل و حوادثی مربوط میشود که شرایط محیط را طی زمان برای ایجاد و برقراری آن بهوجود آورده
است (زیاری و دیگران .)256 :1393 ،شکلگیری ساختار فضایی-کالبدی شهرها ،بازتاب و برآیند اندیشههای متفاوتی است
بودهاند و ساختهای شهرهای متفاوتی را ایجاد �
که در مکانها و زمانهای مختلف حاکم �
کردهاند (هوسینگ.)86 :1381 ،
تحوالت فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم و بیستم ،با تأثیرپذیری از مدرنیسم سبب گسترش سریع شهرها و
بهوجود آورده است (زیاری:1381 ،
پیدایش کالنشهرها شده و تغییراتی بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی-کالبدی آنها�
ازبینرفتن انسجام در ساختار فضایی و قطبی-شدن یک
 .)164-151این تحوالت و بهتبع آن رشد شتابان شهرنشینی ،سبب �
یا چند کانون شهری شده است .چنین تغییراتی ،نحوۀ چیدمان کاربریها در شهر ،تراکم ساختمانی و جمعیتی و شبکۀ
�وجود
حملونقل را شامل میشود .درنتیجه ،الگوهای شهری متفاوت با ساختار فضایی و سیستم حملونقل مرتبط با آن را به
میآورد (رودریگوه.)54 :1387 ،

مبانینظری 
ظهور انقالب صنعتی ،دگرگونیهای عظیمی در نظام اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی-فضایی شهرها بهوجود آورد و با توسعۀ
شهرها و افزایش تعداد آنها ،بنیان زندگی جدیدی را پیشرو نهاد (تکا هیرو .)1140 :1385 ،این دگرگونی فضایی،
نخست در جوامعی روی داد که پیش از همه از آثار انقالب صنعتی و امکانات آن برخوردار شدند .درنتیجه رشد شهرنشینی
در این جوامع ،همگام با مراحل توسعۀ صنعت ،سریعتر از دیگر نقاط رخ داد (سیگنال .)29-19 :1387 ،شکلگیری و
توسعۀ شهرهای کوچک و بزرگ در سیستمهای شهری کشورهای صنعتی ،عمدتاً هماهنگ با مراحل رشد و توسعۀ
صنعت است و از الگویی متعادل و منسجم پیروی میکند ،اما در کشورهای درحالتوسعه ،رشد شتابان شهرنشینی و
انطباقنداشتن آن با مراحل توسعۀ صنعتی این کشورها ،مشکالت بسیاری را در نظام شهری آنها بهوجود آورده است
(ابوکاسار .)440 :1390 ،یکی از مؤلفههایی که با ساختار فضایی شهرها و تحوالت آن درهم تنیده شده ،اقتصاد است و
بهتبع آن ،در کشورهای با اقتصاد نفتی از جمله ایران ،یکی از عوامل اساسی است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،بر
سازوکارها و مناسبات شهری اثر میگذارد (خیرالدین و دیگران .)18 :1392 ،در ایران ،برنامهها و بودجههای توسعۀ
عمران کشور ،هر ساله بر پایۀ درآمدهای نفتی انجام میگرفت و عالوهبر درآمدهای حاصل از فروش نفت در سطوح
مختلف کشور ،خود صنعت نفت بهتنهایی سبب بهوجودآمدن سبک خاصی از شهرنشینی شد (کالنتری.)3 :1390 ،
شهرنشینی سریع ،با دورۀ نفتیشدن اقتصاد همزمان شده است .صنعت نفت از طریق ایجاد مشاغل جدید و افزایش
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امکانات رفاهی شهرها از یک سو و تضعیف بخش کشاورزی و افزایش دافعۀ روستاها از سوی دیگر ،زمینۀ مهاجرت
روستاییان به شهرها را فراهم کرد و با ارتقای سطح بهداشت در شهرها ،نرخ رشد جمعیت شهری را افزایش داد.
شهرنشینی از یک سو عامل تحرک شغلی و اجتماعی و زمینهساز توسعۀ صنعتی و ارتقای سایر شاخصهای توسعه است
و از سوی دیگر ،بهدلیل رشد بیرویۀ شهرهای بزرگ ،مهاجرت گستردۀ روستاییان به شهرها و تبدیلشدن نیروهای مولد
بخش کشاورزی به دارندگان مشاغل کاذب خدماتی ،مانع توسعه قلمداد میشود؛ بنابراین ،تا آنجا که به رشد متعادل
شهرنشینی مربوط میشود ،نفت را میتوان زمینهساز توسعۀ اجتماعی دانست (شیخزاده .)256-213 :1390 ،شهرهای
نفتخیز ،شهرهایی هستند که بر اثر استخراج نفت ایجاد میشوند و با توسعه ،استخراج و پیادهکردن تجهیزات و ایجاد
مراکز کاوش و تحقیقات امور اداری و بازرگانی توسعه مییابند (زیاری .)25 :1391 ،این شهرها با اکتشافات و بهرهبرداری
از منابع آنها متولد شدند و فرایند رشد و توسعه را آغاز کردند .رشد وابسته به نفت همراه با تکیه بر اقتصاد تکبعدی،
آنها را به شهرهایی مدرن و پررونق تبدیل کرد ،تا حدی که در دوران حیات خود سردمدار مدرنیته و نوگرایی شدند و در
زمرۀ شهرهای مرفه و پیشرفتۀ زمان خود قرار گرفتند (مشکینی .)2 :1390 ،بدینترتیب ،بهدلیل ماهیت خاص خود ،از
روند توسعۀ سریعتری در مقایسه با سایر مناطق برخوردارند .تمرکز جمعیت ،فعالیتهای صنعتی ،اقتصادی و ...در مدتی
کوتاه در این مناطق  -که با جذب منابع مالی و انسانی ملی و بینالمللی صورت میگیرد  -آسیبپذیری آنها را در ابعاد
زیستمحیطی ،اجتماعی ،کالبدی و ...افزایش میدهد (بانگ)1647 :1387 ،؛ بهطوریکه در این شهرها ،یکی از دو بخش
در شرایطی بهتر از بخش دیگر قرار دارد .این دو بخش ،درمجموع ساختار فضایی شهر را میسازند و به نظام شهری
حالتی نامتجانس و غیرهمگن میدهند که بهنوعی عدالت اجتماعی و توسعۀ پایدار شهری را به خطر میاندازد (زیاری،
 .)23 :1389پیدایش نفت در خوزستان ،عامل اصلی شکلگیری شهر جدید آبادان شد .این شهر صنعتی ،یکی از
بزرگترین و مهمترین شهرهای جدید ایجادشده در قرن بیستم در ایران است که با پیشبینی پذیراشدن جمعیتی بالغ بر
 300هزار نفر ایجاد شد (مشهدیزاده دهاقانی .)506 :1378 ،ساخت پاالیشگاه آبادان در سال  1910آغاز و در سال
 1912پایان مییابد .سن واقعی آبادان نزدیک به هفتاد سال است و قدمت تاریخی ندارد .بدینترتیب ،شهری که براساس
اقتصاد نفتی بهوجود آمده ،بر اثر روابط اقتصادی ناشی از تولید نفت و به اقتضای تمایل سازندگان آن ،برشهایی را بر
بدنۀ خویش پذیرفته و به بخشهای جدا از هم و با مورفولوژی اجتماعی متضاد تقسیم شده است (فرید.)564 :1371 ،
رشد شهر ،با باالرفتن ظرفیت پاالیشگاه سرعت بیشتری یافت .شکلگیری بینظم و خودبهخودی بافت شهر ،در کنار
محلههای برنامهریزیشده و طراحیشدۀ شرکتی ،چه بهلحاظ فضایی-اجتماعی و چه از نظر مدیریتی ،سبب ایجاد
دوگانگیهایی در کل ساختار فضایی شهر شد (طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ آبادان .)35-34 :1388 ،با درک و
قبول چنین دگرگونیهایی در ساختار فضایی (بهلحاظ اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی) که در این مقاله مدنظر است،
پژوهش حاضر تأثیرات صنعت نفت را بر ساختار فضایی شهر آبادان بررسی و تحلیل میکند.


نفتخیز 
ویژگیهایشهرهای 
نفتشهرها با کشف و بهرهبرداری از منبع فناپذیر متولد میشوند و از نظر اقتصادی و اجتماعی به شکوفایی میرسند؛
بهگونهایکه در دوران حیات خود سردمدار مدرنشدن و نوگرایی میشوند و در زمرۀ شهرهای مرفه و پیشرفتۀ زمان خود
قرار میگیرند (مشکینی .)3 :1390 ،هستۀ اولیه این شهرها ،بهطور معمول در اطراف اولین دکل استخراج نفت شکل
میگیرد .اگر استخراج از معادن نفتی ادامه یابد ،زمینۀ توسعۀ شهر فراهم میشود؛ چراکه نیاز اقتصادی این شهرها ،تا زمانی
میتواند ادامه یابد که استخراج و بهرهبرداری از منابع نفتی تداوم داشته باشد .در غیر این صورت ،با پایانیافتن منابع ،شهر
نیز از عظمت و اعتبار میافتد؛ مگر آنکه طی استخراج منابع نفتی ،فعالیتهای صنعتی نوینی در شهر ایجاد شود و کارکنان و
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کارگران به فعالیت در این صنایع وادار شوند (فرید .)251 :1371 ،نفت چه در محل استخراج و چه در محل احداث تأسیسات
فرآوری ،قدیمیترین و بارزترین بردار دولت در تحقق سیاستهای شهرسازی است .مسجدسلیمان ،امیدیه ،آغاجاری و
بهبهان ،نمونههایی از تکوین و توسعۀ شهری در محل استخراج و آبادان و بندر امام ،نمونههای بارز رشد شهری در محل
تأسیسات فرآوری و پاالیش نفت هستند .در شهرهای نفتی ،احداث و توسعۀ تأسیسات استخراج و فرآوری یا صادرات نفت،
نقش مهمی در توسعۀ ساختار کالبدی این شهرها داشته است .در ساختار اقتصادی نیز نقش و سهم نفت در اشتغالزایی و
تأمین درآمد شهری بسیار چشمگیر است؛ بهطوریکه از هر سه نفر ،بهطور میانگین یک نفر در مراکز و تأسیسات نفتی
فعالیت دارند (علیاکبری .)60 :1390 ،با توجه به اینکه احداث اینگونه شهرها خودبهخود و تدریجی نیست ،رشد طبیعی و
عادی ندارد و توسعۀ آن بر اثر استخراج و بهرهبرداری از منابع طبیعی صورت میگیرد؛ بنابراین ،قشر ویژهای در این شهرها
اسکان مییابند .مهمترین ویژگیهای شهرهای نفتخیز عبارتاند از:
 .1محدودیت :پایۀ جمعیت شهر را کارکنان شرکت نفت و خانوادههای آنان تشکیل میدهد؛
 .2اقتصاد تکپایه :بهعلت وابستگی شهر به یک فعالیت اقتصادی ،بخش خصوصی در شهر فعالیت چندانی ندارد؛
 .3مالکیت انحصاری شرکت بر بخشی از اراضی شهر؛
 .4یکنواختی در الگوی مسکن :الگوی مسکن در شهرهای نفتخیز ،سازمانی است؛
 .5وابستگی خدمات شهری به شرکت نفت (افشار حقیقی.)2 :1371 ،

روشپژوهش
این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است .برای جمعآوری دادهها ،از روشهای اسنادی و میدانی و
بهمنظور استخراج شاخص میزان درآمد خانوار در محلههای شهری ،به پرسشگری و توزیع پرسشنامه در محلههای
شهری آبادان اقدام شده است؛ بدینصورت که با استفاده از فرمول کوکران ،با توجه به تعداد خانوار در هر ناحیۀ شهری،
حجم نمونه برای ناحیۀ یک  ،361ناحیۀ دو  ،346ناحیۀ سه  ،370ناحیۀ چهار  ،332ناحیۀ پنج  ،345ناحیۀ شش ،340
ناحیۀ هفت  ،361ناحیۀ هشت  ،334ناحیۀ نه  ،363ناحیۀ ده  363و ناحیۀ یازده  228نفر تعیین شد و سپس در محلههای
شهری به نسبت تعداد خانوارشان از کل خانوار هر ناحیه ،سهم توزیع پرسشنامه مشخص شد و با استفاده از روش
تصادفی ساده ،پرسشنامه بین خانوارهای هر محله توزیع شدند .بهمنظور سنجش و استخراج شاخص قیمت زمین
مسکونی به مترمربع ،از  560بنگاه امالک مسکونی واقع در محلههای  39که بهوسیلۀ ادارۀ ثبت و امالک شهر آبادان
شناسایی شدند ،میانگین قیمت زمین مسکونی در هر محله گردآوری شد.
جامعۀ آماری این پژوهش براساس تقسیمات کالبدی طرح تفصیلی شهر آبادان ( ،)1390مشتمل بر  44محلۀ شهری
با مساحت  5235هکتار و جمعیت  195،567نفر است که محلههای سایت اداری ،مسکن مهر و ترمینال از منطقۀ دو،
تانک فارم و کوی ایرانمهر در منطقۀ سه ،بهدلیل نداشتن جمعیت زیاد و احتمال بروز خطا ،از جامعۀ آماری حذف شدند؛
بنابراین ،جامعۀ آماری شامل  39محله است.
 28شاخص در بخشهای اقتصادی ،جمعیتی-اجتماعی و کالبدی بررسی میشود .برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از
مدلهای کمی برنامهریزی از جمله تصمیمگیریهای چندمعیارۀ تاپسیس ،آنتروپی شانون ،ضریب پراکندگی ،تحلیل
خوشهای ،آزمون رتبهای فریدمن ،معادالت ساختاری (مدل تحلیل مسیر) و تحلیلهای آماری استفاده شده است.
شاخصهایپژوهش 


الف) شاخصهای کالبدی مورد بررسی در این بخش 15 ،مورد شامل سرانههای کاربریهای آموزش عمومی،
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بهداشتی-درمانی ،تأسیسات ،تجهیزات شهری ،فرهنگی ،فضاهای سبز ،شبکۀ معابر ،مسکونی ،کمبود واحدهای
مسکونی ،مذهبی ،تجاری-خدماتی ،حملونقل و انبارداری ،تفریحی و گردشگری و ورزشی است؛
ب) شاخصهای اقتصادی 6 ،مورد شامل درصد اشتغال کل ،درصد بیکاران کل ،قیمت زمین مسکونی به مترمربع،
متوسط درآمد خانوار ،نرخ فعالیت و بار تکفل است؛
ج) شاخصهای اجتماعی-جمعیتی  7مورد شامل تراکم جمعیتی ،بعد خانوار ،درصد جمعیت مهاجر (درصد مهاجران
محلهها) ،درصد ازدواج ،درصد طالق ،درصد باسوادان کل و درصد بیسوادان کل است.


محدودةپژوهش 

شهر آبادان به مرکزیت شهرستان آبادان در مختصات جغرافیایی  48درجه و  21دقیقه تا  48درجه و  13دقیقۀ طول
شرقی و  30درجه و  25دقیقه تا  30درجه  17دقیقۀ عرض شمالی و در ارتفاع  1تا  3متری از سطح دریا واقع شده است.
مساحت شهر  5325هکتار است و در فاصلۀ  105کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز قرار دارد (شیرازی.)19 :1390 ،
تقسیماتکالبدی-فضاییشهرآبادان 

بررسی تاریخ شهرنشینی ایران نشان میدهد در شهرهای تاریخی ایران ،شالودۀ سازمان فضایی-کالبدی و اجتماعی شهر،
بر نظام محلهبندی استوار بوده است و محله بهعنوان واحد پایهای و نظمدهندۀ ساختار فضایی و اجتماعی شهر ،چنان
تأثیری در شکلگیری شهر داشته است که شهرها براساس محلههایشان تعریف شدهاند (بهنامیفرد .)2 :1391 ،براساس
تقسیمات کالبدی مشاور طرح آمایش شهر آبادان ،در سال  1390آبادان از  3منطقۀ شهری 11 ،ناحیه و  44محله تشکیل
شده است .تقسیمات محلههای شهری در نقشۀ  2مشاهده میشود.

نقشۀ.1موقعیتجغرافیاییشهرآباداندرکشور،استانوشهرستان 
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نقشۀ.2تقسیماتکالبدی-فضاییمحلههایشهرآبادان
منبع:طرحتفصیلیشهرآبادان1390،

نقشۀ.3روندرشدتاریخیشهرآبادان
منبع:طرحتفصیلیشهرآبادان1390،
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مراحلگسترشفضاییشهرآبادان 

هستۀ اولیۀ شهر (اواخر دورۀ قاجار تا دهۀ اول پهلوی) شامل رشد کالبدی شهر از  1290تا  1300محدودۀ پاالیشگاه
آبادان بود و در دورههای مختلف ،محلههای متعددی به شرح زیر بهوجود آمدند:
دورۀ اول ( :)1310-1300محلههای شرکتی شامل بریم ،بهار ،کارگر (بهمنشیر) ،سیک لین و بوارده جنوبی ،تانک
فارم ،قدس شرکتی ،منازل شرکتی و سپس دهکدۀ بریم و فیه؛
دورۀ دوم ( :)1320-1310احمدآباد و امیری؛
دورۀ سوم ( :)1330-1320فاز ( 3فرودگاه)؛
دورۀ چهارم ( )1340-1330کفشیه ،کوی دریا ،کوی بهار ،بهار و سده؛
دورۀ پنجم ( :)1350-1340ذوالفقاری ،طیب ،کوی کاروان ،فاز  ،4فاز  ،2بهار غربی ،فراباد ،امیرآباد و شاهآباد؛
دورۀ ششم ( :)1359-1350سلیچ شرقی ،سلیچ غربی ،ذوالفقاری ()3.2.2؛
دورۀ هفتم ( )1375-1367شطیط ،ولیعصر ،سردخانه ،کوی میثاق ،الوانیه ،جزیرۀ شادمانی و. ...

یافتهها
بحثو 
شاخصهایموردمطالعهبرایاجرایمدلتاپسیس 

محاسبۀاوزانآنتروپی

ابتدا از طریق ضریب آنتروپی شانون برای تکتک شاخصها ،همۀ شاخصهای تلفیقی محاسبه شده است .وزن
شاخصهای تلفیقی در جدول  1مشاهده میشود .شایان ذکر است که تعداد شاخصهای کالبدی این پژوهش ،بیشتر از
شاخصهای اجتماعی و اقتصادی است که این امر ممکن است موجب غلبۀ بخش کالبدی بر سایر بخشها (اجتماعی و
اقتصادی) شود (کالنتری)31 :1392 ،؛ بنابراین در این بخش ،ابتدا با استفاده از روش بیمقیاسسازی خطی ،دادههای هر
شاخص ،بیمقیاس و سپس جمع و ترکیب شدند تا مقدار نهایی هریک از سه شاخص مشخص شود .بدینترتیب ،محاسبۀ
اوزان آنتروپی و سایر عملیات مدل تاپسیس در شاخص نهایی (تلفیقی) با سه شاخص نهایی اجتماعی-جمعیتی ،اقتصادی
و کالبدی اجرا شد.
شاخصهاینهایی

جدول.1اوزانآنتروپی
شاخص

وزن

اقتصادی
اجتماعی
کالبدی

0/14147246
0/05594285
0/8025847

منبع:نگارندگان

خصهایتلفیقیومدلتاپسیس 
رتبهبندیمحلههایشهریآبادانبراساسشا 
با استفاده از اوزان آنتروپی هر شاخص ،مراحل مختلف مدل تاپسیس اجرا شده و نتایج آن در جدولهای  2زیر براساس شاخصهای
مختلف مورد مطالعه ارائه شده است .پس از اجرای مدل تاپسیس برای تکتک شاخصها ،همۀ شاخصهای تلفیقی محاسبه شدند.
چنانکه اشاره شد ،دادههای هر شاخص ،بیمقیاس و سپس جمع و ترکیب شدند تا مقدار نهایی هریک از سه شاخص مشخص شود.
بدینترتیب ،در این قسمت مدل تاپسیس با سه شاخص نهایی اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی اجرا شده است.
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رتبهبندیمحلههادرشاخصتلفیقی
جدول .2
محالت

نمراتتاپسیس

بهار()1.1.1
کوی بهار()1.1.2
قدس شرکتی ()1.1.3
کفیشیه ()1.1.4
جزیره شادمانی ()1.1.5
کارگر یک ()1.2.1
کارگر دو ()1.2.2
احمدآباد جنوبی ()1.3.1
احمدآباد شمالی ()1.3.2
کوی کارون ()1.3.3
دریا ()1.3.4
سده ()1.3.5
بوارده ()1.3.6
سیکلین ()1.4.1
امیری ()1.4.2
کوی ملت ()2.1.1
فاز چهار ()2.1.2
شاه آباد ()2.2.1
فاز سه ()2.2.2
فاز دو ()2.2.3

0/117546021
0/111190332
0/094451756
0/049042863
0/232134214
0/179285766
0/24030769
0/232294691
0/083515867
0/274762372
0/273853053
0/071416651
0/704999265
0/604975582
0/426085806
0/123954777
0/384889422
0/023886295
0/064938513
0/259553119

رتبه

27
28
30
36
17
21
15
16
33
11
12
34
2
3
4
25
6
38
35
13

محالت

نمرات

رتبه

بهار غربی ()2.3.1
فیه ()2.3.2
منازل شرکتی ()2.3.3
فرآباد ()2.3.4
هالل بریم()2.3.5
بریم ()2.3.7
سلیچ شرقی ()2.4.1
سلیچ غربی ()2.4.2
کوی فرهنگیان ()2.4.3
کوی پولیس ()3.1.2
امیرآباد ()2.2.4
ذولفقاری ()3.1.3
جمشیدآباد ()3.1.4
الوانیه ()3.2.1
ذولفقاری ()3.2.2
کوی میثاق ()3.3.1
سر د خانه ()3.3.2
شطیط ()3.3.3
ولیعصر()3.3.4

0/199880614
0/247640111
0/33607876
0/136567864
0/138528769
0/99810859
0/090730115
0/218208423
0/318354437
0/120138497
0/42466897
0/104242177
0/014712569
0/086123746
0/159466469
0/338977525
0/034345404
0/367823827
0/181262616

19
14
9
24
23
1
31
18
10
26
5
29
39
32
22
8
37
7
20

شایان توضیح است نام گذاری محالت در طرح تفصیلی مشاور ب ه صورت اعداد بوده که از سمت چپ به ترتیب معادل منطقه ،ناحیه و محله است که جهت
سهولت کار به کمک کارشناسان و مطالعات میدانی نام گذاری ان در کنار اعداد آمده است.
منبع:نگارندگان 

اساسشاخصهایتلفیقی

رتبهبندیمحالتشهرآبادانبر
نقشۀ .4
منبع:محاسباتنگارندگان 
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با بهرهگیری از مدل تاپسیس و استفاده از روش وزندهی آنتروپی ،محلههای 39گانۀ شهر آبادان در شاخصهای
مختلف (تلفیقی) رتبهبندی شدند ،براساس بررسی شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی-جمعیتی و کالبدی و همچنین
شاخصهای تلفیقی ،محلههای بریم ،بوارده و سیکلین با اختالف بسیار زیاد از سایر محلهها در سطح بسیار باال و جایگاه
مناسبی قرار دارند که این امر بهدلیل وابستهبودن این محلهها به شرکت نفت و برخورداری از امکانات و امتیازات این
صنعت است .سایر محلهها ( 36محله) با اختالف فاحشی در رتبههای بعدی قرار دارند که همین امر سبب شکاف و
گسیختگی عمیقی میان محلهها از نظر شاخصهای موجود شده است؛ بنابراین ،میتوان گفت که عامل صنعت نفت
سبب شده است تا محلههای وابسته ،سطح مساحت و سرانهای بیشتر از سایر محلهها داشته باشند و این خود نوعی
ناهمگونی را در برخورداری از امکانات در ساختار فضایی بهوجود آورده و تعادل را کاهش داده است.
خوشهای 

سطحبندیمحلههایشهریآبادانبااستفادهازمدلتحلیلی


در این بخش ،براساس خروجی مدل تاپسیس (نمرات تاپسیس) مدل تحلیل خوشهای اجرا شد؛ بهطوریکه با استفاده از
نرمافزار  SPSSو منو  Analyze>Classify>Cluster analysisمحلههای شهری آبادان ،از حیث شاخصهای مورد مطالعه
به پنج سطح کامالً توسعهیافته ،توسعهیافته ،نسبتاً توسعهیافته ،کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته (محروم) تقسیم شدند.
شاخصهایتلفیقی

خوشهایبرای

سطحبندیمحلههایشهریآبادانبااستفادهازمدلتحلیلی

جدول.3
محلهها

توسعهیافتگی

سطوح

تعداد

کامالً توسعهیافته

1

بریم

توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
کمتر توسعهیافته

2
7
13

توسعهنیافته (محروم)

16

بوارده ،سیکلین
امیری ،فاز چهار ،امیرآباد ،منازل شرکتی ،کوی فرهنگیان ،کوی میثاق ،شطیط
جزیرۀ شادمانی ،کارگر یک ،کارگر دو ،احمدآباد جنوبی ،کوی کارون ،دریا ،فاز دو،
بهار غربی ،فیه ،هالل بریم ،سلیچ غربی ،ذوالفقاری ( ،)3.2.2ولیعصر
بهار ،کوی بهار ،قدس شرکتی ،کفیشیه ،احمدآباد شمالی ،سده ،کوی ملت ،شاهآباد،
فاز سه ،فرآباد ،سلیچ شرقی ،کوی پولیس ،ذوالفقاری ،جمشیدآباد ،الوانیه ،سردخانه

منبع:نگارندگان

نتایج جدول  3بیانگر آن است که محلۀ بریم بهتنهایی در سطح کامالً توسعهیافته قرار دارد و محلۀ بوارده بههمراه
محلۀ سیکلین در سطح توسعهیافته قرار میگیرند .در سطح پایینتر (نسبتاً توسعهیافته) نیز محلههایی مانند امیری ،فاز
چهار ،امیرآباد ،منازل شرکتی ،کوی فرهنگیان ،کوی میثاق و شطیط ،در سطح کمتر توسعهیافته محلههای جزیرۀ
شادمانی ،کارگر یک ،کارگر دو ،احمدآباد جنوبی ،کوی کارون ،دریا ،فاز دو ،بهار غربی ،فیه ،هالل بریم ،سلیچ غربی،
ذوالفقاری ( ،)3.2.2ولیعصر و سطح توسعهنیافته (محروم) محلههای بهار ،کوی بهار ،قدس شرکتی ،کفیشیه ،احمدآباد
شمالی ،سده ،کوی ملت ،شاهآباد ،فاز سه ،فرآباد ،سلیچ شرقی ،کوی پولیس ،ذوالفقاری ،جمشیدآباد ،الوانیه و سردخانه
دیده میشوند .در شاخص نهایی (تلفیقی) قرارگرفتن محلههای اصلی وابستۀ صنعت نفت بهتنهایی در سطوح کامالً
توسعهیافته و توسعهیافته نشانگر نقش این صنعت در توسعۀ فضایی محلههای وابسته به خود است که این مسئله
درمجموع سبب ازبینرفتن تعادل در توسعۀ فضایی شهر آبادان شده است.
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شاخصها

مدلتحلیلیخوشهایبرای

سطحبندیمحالتشهریآبادانبااستفادهاز

نقشۀ.5
منبع،محاسباتنگارندگان 

شاخصهایموردمطالعه 

سنجشمیزانشکافمیانمحلههایشهریدربرخورداریاز

بهمنظور سنجش میزان و معناداری تفاوتهای موجود میان محلههای شهری آبادان ،ابتدا با استفاده از مدل ضریب
پراکندگی میزان تفاوت و شکاف موجود بین محلههای شهری و در گام بعدی ،با استفاده از آزمون فریدمن ،معناداری
تفاوتهای مذکور سنجش شد .شایان ذکر است که در آزمون فریدمن ،ضمن مشخصشدن معناداری تفاوتها ،نقش
محلههای مختلف نیز در شکاف موجود مشخص میشود.
نتایج تحلیل واریانس مدل فریدمن نشان داد که در شاخص تلفیقی نیز بهتبع شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و
کالبدی ،محلههای وابسته به صنعت نفت بهعلت داشتن رتبههای پایینتر و مطلوبتر ،اختالف زیادی با سایر محلههای
شهری آبادان دارند .در شاخص نهایی نیز محلههای اصلی وابسته به صنعت نفت ،یعنی محلههای بوارده با میانگین
رتبهای  5/23و بریم با میانگین رتبهای  ،6/02فاصلۀ زیادی با میانگین رتبههای سایر محلههای شهری آبادان دارند.
همچنین محلههای امیرآباد با میانگین رتبهای  ،9/75سیکلین (محلۀ قدیمی وابسته به صنعت نفت) با میانگین رتبهای
 13/34و امیری با میانگین رتبهای  12/77نیز در ایجاد اختالف و شکاف بین محلههای شهری آبادان ،نقش مهمی ایفا
میکنند .نتایج جدول  4نیز نشان میدهد تعداد سطرهایی که هریک از  39محله مقدار گرفتهاند 28 ،مورد است .در این
جدول مقدار آمارۀ آزمون ،درجۀ آزادی آمارۀ آزمون و سطح معناداری آزمون آمده است .نتایج تحلیل واریانس فریدمن نیز
نشان داد که آزمون مربع کای (38

= df

و  )Chi-Square = 251/537معنادار بوده است؛ بنابراین میتوان گفت که

براساس شاخص تلفیقی ،بخش زیادی از شکاف و تفاوت میان محلههای شهری آبادان ،مربوط به محلههای وابسته به
صنعت نفت است؛ چراکه بهطورکلی میانگین رتبهای محلههای وابستۀ صنعت نفت در مقایسه با سایر محلههای شهری
آبادان ،مقادیر بسیار کمتری را نشان میدهد.
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شاخصهایموردمطالعه 

جدول.4ضرایبپراکندگی
شاخص 

ضریبپراکندگی()C.V

اقتصادی
اجتماعی
کالبدی
تلفیقی

0/447613
0/429313
1/919631
0/932185

منبع:نگارندگان 

جدول.5نتایجتحلیلواریانسفریدمنبرایشاخصتلفیقیمحلههای39گانۀشهرآبادان 
محلهها 

میانگین
رتبهها


محلهها

میانگین
رتبهها


محلهها

میانگین
رتبهها


بهار ()1/1/1

3/21

سیکلین ()1/4/1

13/34

فرآباد ()4/3/2

18/21

منازل شرکتی ()3/3/2

17/5

بهار غربی

23/04

فیه ()2.3.2

23/91

کوی بهار ()2/1/1

41/18

امیری 2/4/1

12/77

هالل بریم ()5/3/2

17/88

قدس شرکتی ()3/1/1

59/18

کوی ملت ()1/1/2

22/02

بریم ()7/3/2

6/02

کفیشیه ()4/1/1

38/24

فاز چهار ()2/1/2

21/43

سلیچ شرقی ()1/4/2

27/36

جزیرۀ شادمانی ()5/1/1

75/24

شاهآباد ()1/2/2

22/5

سلیچ غربی ()2/4/2

24/73

کارگر یک ()1/2/1

86/17

فاز سه ()2/2/2

17/8

کوی فرهنگیان ()3/4/2

20/32

کارگر دو ()2/2/1

46/16

فاز دو ()3/2/2

19/32

کوی پولیس ()2/1/3

19/07

احمدآباد جنوبی ()1/3/1

29/17

امیرآباد ()4/2/2

9/75

ذوالفقاری ()3/1/3

18/98

احمدآباد شمالی ()2/3/1

22

ذوالفقاری ()2/2/3

21/16

ولیعصر ()4/3/3

24/73

کوی کارون ()3/3/1

61/17

میثاق ()1/3/3

26/61

الوانیه ()1/2/3

24/32

دریا ()4/3/1

2/16

سردخانه ()2/3/3

29/25

بوارد ()6/3/1

5/23

جمشیدآباد ()4/1/3

26

شطیط ()3/3/3

24/95

سده ()5/3/1

24/91

منبع:نگارندگان
جدول.6نتایجآزمونمربعکایدرزمینۀشاخصتلفیقی

28
251/537
38
0/000

تعداد 
خیدو 
درجۀآزادی 
سطحمعناداری
منبع:نگارندگان 

تحلیلعواملمؤثربرتوسعۀفضاییشهرآبادانبااستفادهازروشتحلیلمسیر 1

خالصۀ نتایج تحلیل به کمک نرمافزار

PLS

بههمراه آثار مستقیم و غیرمستقیم تمامی متغیرها بر توسعۀ فضایی ،در

جدول  7آمده است.


1. Path Analysis
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جدول.7آثارمستقیموغیرمستقیممتغیرهایموردمطالعه
شاغالنصنعتنفت 

اجتماعی 

اقتصادی

توسعۀفضایی 

کالبدی 

مستقیم 

غیرمستقیم 

کل 

مستقیم 

غیرمستقیم 

کل 

مستقیم 

غیرمستقیم 

کل 

مستقیم 

غیرمستقیم 

کل 

شاغالن صنعت نفت

-

-

-

0/612

-

0/612

0/174

-

0/174

0/234

-

-

0/234

مستقیم 

غیرمستقیم 

0/480

کل 

0/480

اقتصادی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/589

-

0/589

اجتماعی

-

کالبدی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/307

-

0/307
0/285

منبع:نگارندگان 

بنابراین ،مدل ساختاری استاندارد که تأثیر همۀ متغیرها را بر توسعۀ فضایی نشان میدهد ،به شرح زیر استخراج شد:
 = )0/480(X1 + )0/589(X2+ )0/307(X3 + )0/285(X4توسعۀ فضایی
چنانکه مالحظه میشود ،در روابط مستقیم ،متغیر اقتصادی ( )X2بیشترین تأثیر و متغیر کالبدی ( )X4کمترین تأثیر را
بر متغیر وابسته (توسعۀ فضایی) دارند .البته دو متغیر مذکور درمجموع روابط (مستقیم و غیرمستقیم) نیز مانند آنچه ذکر
شد ،دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر توسعۀ فضایی هستند .همچنین تنها اثر غیرمستقیم در جدول  ،7اثر متغیر شاغالن
صنعت نفت بر توسعۀ فضایی است .بهعبارت دیگر ،تأثیر متغیر شاغالن صنعت نفت از طریق متغیرهای اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی بر متغیر وابسته محاسبه شده ( )0/480که میزان آن قابلتوجه است.
همچنین براساس یافتههای جدول  ،7مدل ساختاری استاندارد که تأثیر همۀ متغیرها را بر شاخص کالبدی نشان
میدهد ،به شرح زیر استخراج شد.
 = )0/612(X1شاخص اقتصادی
همانگونه که مالحظه میشود ،تأثیر شاخص شاغالن صنعت نفت ( )X1بر شاخص اقتصادی ( )X2برابر با 0/612
است که رقم قابلمالحظهای بهشمار میرود.
 = )0/174(X1شاخص اجتماعی
همچنین تأثیر متغیر شاغالن صنعت نفت ( )X1بر متغیر اجتماعی ( )X3برابر با  0/174است.
 = )0/234(X1شاخص کالبدی
چنانکه مشاهده میشود ،تأثیر متغیر شاغالن صنعت نفت ( )X1بر متغیر کالبدی ( )X4برابر با  0/234است.
همچنین با توجه به جدول  7ص میشود که میزان تأثیر متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیر توسعۀ فضایی ،از طریق
متغیر اقتصادی برابر با  ،0/360از طریق متغیر اجتماعی برابر با  0/053و از طریق متغیر کالبدی برابر با  0/066است؛
بنابراین ،متغیر شاغالن صنعت نفت از طریق متغیر اقتصادی ،بیشترین تأثیر را بر توسعۀ فضایی دارد.
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دادههای جدول  8بیانگر آن است که واریانس تبیینشدۀ توسعۀ فضایی  0/998است که نشان میدهد تغییرات
متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی ،مقدار بسیار زیادی از متغیر وابسته (توسعۀ فضایی) را تبیین میکنند .همچنین
 0/374از تغییرات متغیر اقتصادی 0/030 ،از تغییرات متغیر اجتماعی و  0/055از تغییرات متغیر کالبدی نیز بهوسیلۀ متغیر
شاغالن صنعت نفت تبیین میشود که درمجموع میتوان گفت که متغیر شاغالن صنعت نفت 0/459 ،از تغییرات
متغیرهای وابستهاش را تبیین میکند.
جدول.8نتایجواریانستبیینشدةمتغیرهایوابسته
متغیر

واریانستبیینشده

توسعۀ فضایی
اقتصادی
اجتماعی
کالبدی

0/998
0/374
0/030
0/055

منبع:نگارندگان

نمودار.1تأثیراتمستقیموواریانستبیینشدةمتغیرهایموردمطالعه

نمودار  1مدلهای ساختاری در حالت برآورد استاندارد ،میزان تأثیر هریک از متغیرها را در توضیح واریانس نمرات متغیر یا
عامل اصلی نشان میدهد .برای مدل ساختاری فوق میتوان مؤلفهها را با توجه به بار عاملی آنها مقایسه کرد و تأثیر آنها را
بر متغیر وابسته سنجید؛ بهطوریکه مؤلفهای که بار عاملی بزرگتری داشته باشد ،دارای تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته است.
در مدل فوق مشاهده میشود که شاخص اقتصادی با ضریب  0/589دارای باالترین بار عاملی است و درنتیجه ،بیشترین
تأثیر را بر توسعۀ فضایی شهر آبادان دارد و شاخص اجتماعی با ضریب  0/307و شاخص کالبدی با ضریب  0/285بهترتیب
در اولویتهای دوم و سوم قرار دارند .از سوی دیگر ،متغیر شاغالن صنعت نفت با ضریب  0/612بیشترین تأثیر را بر متغیر
اقتصادی شهر آبادان دارد .همچنین تأثیر متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیرهای کالبدی و اجتماعی بهترتیب  0/234و
 0/174است .از اینرو میتوان گفت که متغیر صنعت نفت از طریق متغیر اقتصادی با محاسبۀ ضریب  0/360بیشترین اثر را
بر توسعۀ فضایی شهر آبادان دارد .همچنین متغیر شاغالن صنعت نفت از طریق متغیرهای کالبدی و اجتماعی بهترتیب با
ضرایب محاسبهشدۀ  0/066و  0/053بر متغیر توسعۀ فضایی شهر آبادان اثرگذار است.مطابق جدول  ،9اثر مستقیم متغیر
شاغالن صنعت نفت ،تنها بر متغیر اقتصادی معنادار است (ارزش  Pبرابر است با  .)0/000همچنین اثر مستقیم هرسه متغیر
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی بر متغیر وابسته (توسعۀ فضایی) کامالً معنادار است .درنهایت ،نتایج بوت استرپ مشخص ساخت
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که اثر غیرمستقیم متغیر شاغالن صنعت نفت از طریق متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی بر متغیر توسعۀ فضایی معنادار
است .به بیان دیگر ،تنها اثر متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیر توسعۀ فضایی ،غیرمستقیم است که نتایج بوت استرپ،
معناداری اثر مذکور را با میانگین نمونۀ قابلتوجه  0/446و ارزش  0/014 Pتأیید میکند.
مطابق جدول  ،9اثر مستقیم متغیر شاغالن صنعت نفت ،تنها بر متغیر اقتصادی معنادار است (ارزش  Pبرابر است با .)0/000
همچنین اثر مستقیم هرسه متغیر اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی بر متغیر وابسته (توسعۀ فضایی) کامالً معنادار است .درنهایت ،نتایج
بوت استرپ مشخص ساخت که اثر غیرمستقیم متغیر شاغالن صنعت نفت از طریق متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی بر
متغیر توسعۀ فضایی معنادار است .به بیان دیگر ،تنها اثر متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیر توسعۀ فضایی ،غیرمستقیم است که
نتایج بوت استرپ ،معناداری اثر مذکور را با میانگین نمونۀ قابلتوجه  0/446و ارزش  0/014 Pتأیید میکند.
جدول.9سنجشمعناداریآثارکل(مستقیموغیرمستقیم)متغیرهایموردمطالعهباروشبوتاسترپ
آثار

اثر متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیر اقتصادی
اثر متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیر اجتماعی
اثر متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیر کالبدی
اثر متغیر اقتصادی بر متغیر توسعۀ فضایی
اثر متغیر اجتماعی بر متغیر توسعۀ فضایی
اثر کالبدی بر متغیر توسعۀ فضایی
اثر متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیر توسعۀ فضایی

نمونۀاصلی 

میانگین
نمونه 

انحراف
استاندارد

آمارةT

ارزش P

0/612
0/174
0/234
0/589
0/307
0/285
0/480

0/598
0/149
0/191
0/601
0/310
0/290
0/446

0/135
0/266
0/255
0/061
0/038
0/029
0/195

4/541
0/655
0/918
9/592
8/048
9/667
2/461

0/000
0/513
0/359
0/000
0/000
0/000
0/014

منبع:نگارندگان

یجهگیری
نت 
در این مقاله ،تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر آبادان از طریق شاخصهای (تلفیقی) شامل اقتصادی،
اجتماعی-جمعیتی و کالبدی بررسی شد .نتایج مدل تحلیل خوشهای و مدل تاپسیس نشان داد که تفاوت میان محلههای
شهری آبادان در برخورداری از شاخصهای کالبدی ،بسیار بیشتر از شاخصهای جمعیتی-اجتماعی و اقتصادی سبب
ناهمگونی بیشتر و توزیع نامتعادلتر در سطح محلههای شهر شده و همین امر به شکاف و گسیختگی عمیقی میان
محلههای شهر آبادان انجامیده است؛ بهطوریکه مساحت و سرانۀ این محلهها بیشتر از سایر محلههاست و این خود
نوعی ناهمگونی را در برخورداری از امکانات برابر و یکسان در ساختار فضایی به دنبال داشته است .محلههای وابسته به
صنعت نفت از جمله بریم ،بوارد و سیکلین در شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و کالبدی در مقایسه با محلههای
پاییندست و سطوح میانی (کمبرخوردار و نسبتاً محروم) سهم بیشتری از امکانات و درصد سرانههای شهری بیشتری را
به خود اختصاص میدهند که این مسئله سبب شده است توسعۀ متوازنی در ساختار فضایی شهر بهلحاظ شاخصها (بهجز
شاخصهای اجتماعی-جمعیتی) مشاهده نشود و این محلهها با وجود سهم اندک جمعیت و مساحت از شهر در
سطوحباالی توسعهیافتگی و با اختالف زیاد با سایر محلههای شهری در ساختار فضایی شهر مشاهده شوند .همچنین
نتایج مدل ضریب پراکندگی و آزمون فریدمن نیز بهخوبی نقش محلههای وابسته به صنعت نفت (بریم و بوارد) را در
شکلگیری شکاف و اختالف معنادار در برخورداری از منابع و امکانات در بین محلههای شهری آبادان نشان میدهد.
درنهایت ،با توجه به مدل تحلیل مسیر میزان اثرگذاری متغیر شاغالن صنعت نفت بر متغیر توسعۀ فضایی ،از طریق متغیر
اقتصادی برابر با  ،0/360از طریق متغیر اجتماعی برابر با  0/053و از طریق متغیر کالبدی برابر با  0/066است .این امر
نشان میدهد متغیر شاغالن صنعت نفت از طریق متغیر اقتصادی بیشترین و از طریق متغیر کالبدی کمترین تأثیر را بر
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ساختار توسعۀ فضایی در شهر آبادان داشته است؛ بهطوریکه محلههای بوارد ،بریم و سیکلین که وابسته کارکنان صنعت
نفت هستند ،از حمایتهای مالی شرکت نفت بهرهمندند و از استانداردهای الزم در بسیاری از خدمات برخوردارند .در
طرف مقابل ،دیگر محلهها که بهتبع فعالیتهای نفتی در کنار آنها بهصورت ارگانیک به وجود آمدهاند ،با کمبود یا نبود
امکانات رفاهی زیربنای شهری الزم روبهرو هستند .بدینترتیب ،تأثیرات این شکل از توسعه و توزیع نامطلوب و نابرابر در
دسترسی به شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی -جمعیتی و کالبدی ،سبب ایجاد نوعی دوگانگی در ساختار فضایی شهر
آبادان شده و ساختار فضایی شهر آبادان را بهکلی دگرگون کرده است؛ بهطوریکه نوعی بینظمی ،ناهمگونی ،تضاد و
بیعدالتی در مورفولوژی محلهها و فضای شهر از نظر شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی -جمعیتی و کالبدی بهوجود آورده
و شهر را با محالت جدا از هم به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی روبه رو کرده است.

نمودار.2آمارةtمتغیرهایموردمطالعه 

سپاسگزاری 
الزم میدانم از استادان راهنما و مشاور فرهیختهام ،جناب آقای دکتر اسماعیل قادری و سرکار خانم دکتر زهرا
پیشگاهیفرد صمیمانه قدردانی کنم که با راهنماییهای ارزندۀ خود مرا در نوشتن این مقاله یاری و تشویق کردند.
همچنین از مدیرمسئول فصلنامۀ علمی-پژوهشی و داوران محترم که در پذیرش این مقاله نهایت لطف و همکاری را
کردند ،سپاسگزارم و از خداوند منان برای آنان آرزوی توفیق دارم.
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