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چكیده

 از یكی حاضر حال در شهر رشد از شهر ةجاماندنتوسع علتبه شهرها در خدمات نابرابر و نامناسب توزیع
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مقدمه
 یریز از مباحث مهم در برنامه یکی نیشهرنش تیبه جمع یرسان شهرها، خدمات ةختیگس و رشد لجام تیجمع شیبا افزا

عدم تعادل اقتصادی و نابرابری و  -یهای اجتماع بودن تفاوت فاحش لیدل به ،حال توسعه شهری است. در کشورهای در

تراکم مراکز  عیتوز یالگو»(. 37: 1378پور،  شده است )عبدی دانش دهیشهرها تشد ییدر خدمات شهری تفاوت فضا

. در شهرها دامن زده است یانسان یها گروه ینیگز ییدر شهرها شده و به جدا نیباعث ارزش متفاوت زم یخدمات شهر

 یو تفاوت در سطح زندگ یاجتماع های ینیگز ییکاهش جدا ای ،تیوتق جاد،یدر ا یشهر انریز نقش برنامه ،رو نیاز ا

 های ینابرابر نیگذشته، ب نیاز ا». (6: 1393پور و همکاران،  )داداش «انکار است رقابلیو غ یهیبد یامر انشهروند

وجود  یچرخش ةرابط كیدر سطح شهر همواره  یو کالبد یطیمح ستیخدمات و مشکالت ز ةناعادالن عیو توز ییفضا

 رقابلیغ یطیشهر را به مح یو عمود یو گسترش افق تیکرده و در ادامه با رشد جمع یبانیرا پشت گریدارد که همد

 توان امروز را می یاز مشکالت شهرها یاریکه بس یطور به ؛(6: 1393پور و همکاران،  )داداش «کنند می لیسکونت تبد

مخصوص به خود را دارند  یها مکان یمختلف انسان یها گروه ،لذا»شهرها دانست.  ةخدمات در گذشت ةناعادالن عیدر توز

 نییتع ییفضا -یاجتماع ینیگز ییو جدا یران هیرقابت در تملك و تسلط بر منابع و خدمات، حاش یهاکه بر حسب فرایند

و چه  شتریمام جوامع چه بت یصفت بارز شهرها یتیمختلف جمع یها گروه ییفضا ییجدا»(. 9: 1389 ،یری)قد «شود می

از مشکالت  یبرخ ةکننددیآورنده، بلکه تشددیتنها پد نه ییجدا نیاز شهرها ا یاریبس یاست. برا افتهی کمتر توسعه

در ایران روند، تمرکزگرایی شهری باعث شد کمبود امکانات و »(. 37: 1378پور،  دانش ی)عبد «است یعاجتما -یاقتصاد

های مختلف شهری متناسب با کیفیت زندگی  افزایش جمعیت شهری دوچندان شود و گروهزیرساختارهای شهری با 

 (.18: 1395و همکاران،  یرآبادی)م «های متفاوتی به این امکانات داشته باشند دسترسی

و رشد  یریگ شکل یدر خوزستان عامل اصلو اقتصاد مبتنی بر نفت نفت  شیدایپدر رابطه با شهر آبادان باید گفت 

 رانیدر ا ستمیشده در قرن بجادیا دیجد یترین شهرها ترین و مهم  از بزرگ یکیشهر  نیا»شد.  این شهر جدید ةگون رچقا

دادن کارمندان و  یشهر، جا نشد. هدف از ساخت جادیهزار نفر ا 300بالغ بر  یتیشدن جمعرایبینی پذ پیش  است که با 

 نیو تکنس ریمد یا در صدور نفت بوده است. تعداد قابل مالحظه یالتیتسه جادیبزرگ نفت آبادان و ا شگاهیکارگران پاال

 ،یزاده دهاقان ی)مشهد «دندیو از گوشه و کنار آبادان مسکن گز یاریبخت لیکارگر عمدتاً از ا یریو تعداد کث ییاروپا یفن

 لیتما ینفت و به مقتضا دیولاز ت یناش یوجود آمده بر اثر روابط اقتصاد به گونه نیکه ا یشهر»(. 506-507: 1387

 میمتضاد تقس یاجتماع یجدا از هم و با مورفولوژ یها و به بخش ردیپذ می شیخو ةرا بر بدن ییها سازندگان آن برش

 نیوسعت زم «کند. می تیحکا یو طبقات ،یتیجمع ،یستیز دیشد یشهر از دوگانگ یمایس ،اساس نیشود. بر ا می

بوده است.  ریچون بهار و بهمنش یحالتبرابر م 13تا  6و بوارده )محالت شرکت نفت(  میدر محالت بر یشهر یها خانه

و  ها یخارج شتریب نیمأت لیدل به زین یبوم تیاز جمع یخارج ناساکن ییو جدا ،یشهر اتتأسیس ،یمحالت مسکون ییجدا

با باالرفتن  ،گرید انی(. به ب509 :1387 ،یزاده دهاقان یبوده است )مشهد یمرفه شهر طیها از شرا مندشدن آن بهره

بافت شهر در کنار  یخود نظم و خودبه یب یریگ و شکل افتی شیافزا زینفت، سرعت رشد شهر آبادان ن شگاهیپاال تیظرف

از  یشهر به لحاظ برخوردار ییدر کل ساختار فضا هایی یسبب دوگانگ یشرکت ةشد یشده و طراح یریز محالت برنامه

امکانات و  عیتوز یالگو لیو تحل یپژوهش به بررس نیاساس در ا نیشده است. بر ا یو خدمات شهر ،منابع، امکانات

  شود. پرداخته می یو اجتماع یدر ارتباط با عوامل اقتصاد یخدمات شهر

گرفته است که در  انجامهای متعدد داخلی و خارجی  ع و خدمات شهرهای پژوهشبتوزیع منا ةدر رابطه با الگو و نحو

 ها پرداخته شده است. هایی از آن یل به معرفی نمونهذ



 1297… توزیعخدماتشهريدرةتبیینالگووتحلیلنحو

 توزیع در بحث عدالت «ریزان برنامه برای برابری های نقشه عدالت؛ تجسم» نام با پژوهش خود در (1998) تالن

 ةضمن مقایس ،ده است. ویکربررسی  نیاز معیار در شهر پوابلو کلرادو با را سبز فضای های خدمات شهری از نوع کاربری

موجود، ارتباط میان عوامل اقتصادی و  سبز فضای میزان با سبز فضای ایجاد برای شده تصویب های برنامه میان های تفاوت

سنجش »نام ( در پژوهش خود با 2005و همکاران ) تسوده است. کرید أیتوزیع فضای سبز ت ةاجتماعی را با نحو

 1رن دهاز مناطق شهر  یکیدر  «یدر خدمات عموم ییفضامحور در ارتباط با عدالت  یدسترس ةپارچ كی یها شاخص

امکانات شهری را مطالعه و سنجش خدمات  عیتوز ییفضا یالگو ،ییفضا یروش خودهمبستگ با استفاده از وان،یکشور تا

در ( 2013) ژائو .مطالعات آنان عدم تعادل و ناهمگونی در توزیع خدمات عمومی شهری را مشخص کرد ةنمودند که نتیج

یی را به انجام فضا یریز در شهر پکن و نقش محدود برنامه یاجتماع ینیگز ییبر جدا یشهر یپراکندگ ریثأتپژوهشی 

و  ،ییمختلط، مدارس ابتدا های یکاربر ،یمانند تراکم خالص مسکون ییها از شاخص وی در این پژوهش .رسانده است

تشدید  1990 ةگزینی طبقاتی در شهر پکن از ده است که جدایینتیجه گرفته  ه و بر این اساسکرداستفاده  ها راه بزرگ

عالوه بر  ،یشهر یها در حومه و منابعخدمات و نامتعادل نابرابر  عیتوزشده است. بنا به نتایج پژوهش مذکور، 

الگوی » با نام( پژوهشی 1389اجتماعی نیز دامن زده است. پوراحمد و همکاران ) ینیگز ییجدابه  ،رویی در شهر پراکنده

این  انجام رساندند. نتایج به «موردی شهر دوگنبدان( ةخیز )مطالع های شهری در شهرهای نفت توزیع فضایی کاربری

 استفاده میزاندر  شهر مختلف نواحی درکه  آن است از گرفته است، حاکی انجامهای کمی  کید بر تحلیلأکه با ت ،پژوهش

از  اند بوده نفت شرکت کارمندان و کارکنان به وابسته که ای نواحی که طوری به وجود دارد؛ گیری چشم تفاوت ها کاربری از

 در .مندند بهره شهری های و کاربری ها فعالیت ربیشت در الزم استانداردهای از و برند می بهره نفت شرکت مالی های حمایت

 امکانات فاقد آمدند وجود به ارگانیك صورت بهها  آن کنار در نفتی های تبع فعالیت به که شهر نواحی دیگر مقابل، طرف

 ایجاد باعث شهری های نابرابر کاربری و نامطلوب توزیع و توسعه از شکل این تأثیرات و اند الزم شهری و زیربنایی رفاهی

، «شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی» با نام یا ( در مقاله1391)ی موسو .است شده شهر سطح در فضایی دوگانگی نوعی

توزیع خدمات و امکانات شهری در شهر  ةشهری بر نحو ةبه بررسی تأثیر الگوی توسع ،های آماری با استفاده از مدل

 ؛معناداری نسبی است ةدهد تراکم جمعیت با توزیع خدمات دارای رابط نشان می نتایج این مطالعهمیاندوآب پرداخته است. 

( 1393پور و همکاران ) داداش .اند یلی باال دارای توزیع خدمات کامالً نامتعادلخ تییهایی با تراکم جمع هلای که مح گونه به

، با «ها در شهر همدان آن ییپراکنش فضا یو الگو یخدمات شهر ةعادالن عیتوز لیو تحل یبررس»نام با  یپژوهشدر 

در شهر همدان  عمومی شهری خدماتدند که کر، مشخص Arc GISافزار  های آمار فضایی در نرم گیری از مدل بهره

له ئکه این مس است  صورت متمرکز در محالت برخوردارتر قابل مشاهده به  که خدمات شهری  طوری ای بوده، به خوشه

 و تبیین»با نام  پژوهشی در( 1397) همکاران و گزینی اجتماعی را در شهر همدان پدید آورده است. میرآبادی جدایی

 و ها روش از استفاده با ،«مهاباد شهر در گزینی جدایی و تمرکز بر ثرؤم عوامل سنجش و فضایی تعادل عدم تحلیل

 ساختار در اولویت دارای و ،توجه قابل ساز، مسئله عامل ترین  مهم یافتند که دست نتیجه این به فضایی آمار های تکنیك

 بر اثر بیشترین دارای همچنین و است شده فضایی تمرکز و ،گزینی جدایی شکاف، ایجاد موجب که مهاباد، شهر فضایی

 توجه لهئمس این که است شهری خدمات و تأسیساتها  آن رأس در و کالبدی عامل است، مهاباد شهر فضایی تعادل عدم

 .طلبد می شهر کالبدی دهی سامان امر در را شهری ریزی برنامه و مدیریت بیشتر

گیری از فاکتورهای مهمی همچون استفاده از آمار و  پژوهش با بهرهاین نگارندگان در شده،  با عنایت به مطالب بیان

تحقیق در راستای تبیین و تحلیل بهتر توزیع  جرایهای مناسب برای ا ها و ابزارها و مدل اطالعات جدید و همچنین روش

                                                                                                                                                               
1. Ren-de 
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شهر آبادان از لحاظ سازی  متعادلو دهی  سامان برایتا درنهایت  اند هدیکوش  ثر بر آنؤالگوی خدمات شهری و عوامل م

 د.نهای عملی و اجرایی بپرداز حل راه ةبرخورداری از خدمات شهری به ارائ

مبانینظري
، شود یمحدود نم یآن به افراد خاص ةخدمات و کاالها در سطح شهرند، دامن یدهندگان اصل ارائه ها یاز آنجا که شهردار

صورت  و افرادی که به ،هر سازمان، نهاد ،به عبارت دیگرشود.  در سطح شهر را شامل می یعمل شهردار ةحوزهمة بلکه 

وظایف  ،گیرند. بر این اساس مدیریت شهری قرار می ةرسمی یا غیررسمی بر فرایند مدیریت شهر اثرگذارند در حیط

 ند از: ا مدیریت شهری عبارت

 ؛شهرها آمدکار عملکرد برای اساسی های زیرساخت سازی آماده .1»

 ؛شهری زندگی استانداردهای بهبود و وری بهره بهبود و انسانی منابع ةتوسع برای الزم خدمات سازی آماده .2

 ؛شهری جمعیت اجتماعی رفاه و سالمتی و امنیت بر خصوصی بخش ثیرگذارأت های فعالیت تنظیم .3

 در خصوصی های سسهؤم کارآمد عملیات و مولد های فعالیت پشتیبانی برای الزم تسهیالت و خدمات ساختن آماده .4

را تحت تأثیر قرار  یخدمات شهر ةارائ یفرایند الگو نیکه ا یطور به (.105: 1388)لطفی و همکاران، « شهری نواحی

 یبرا التیتسه جادیهستند که در خصوص ا ییها تیفعال «یخدمات یها تیفعال» ،یعموم فیتعر یداده است. اما بر مبنا

بر  یمبتن یرساختیز ،یفن ،یاجتماع ،ید که شامل خدمات رفاهنریگ میصورت  دیفرایند تول لیافراد و تسه یزندگ

ی موارد است و بعضاً برا ریو سا ،یو ارتباط یمنیسبز، ا یفضا ،یزباله، انرژ یآور مانند جمع یشهر اتو تأسیس زاتیتجه

 .(30: 1381 ستا،یمشاور و نیضرورت دارد )مهندس یشهر یزندگ تداوم

محلهمقیاسدرآنعناصر وشهريعمومیخدماتهايکاربري

 یاختصاص دارد و عدم تکاپو یاست که به امور خدمات ینیدر شهرها فضا و زم یرسان فرایند خدمات ةحلق نیاول دیشا

 ییایرا در فرایند پو ینقش اصل یخدمات شهر ةارائ یها برا مستقر در آن یرساختیامکانات ز ةفضاها و توسع نیا نیتأم

 یخدمات ها از جمله مراکز ها، حمل و نقل، آرامستان پارک ،یبهداشت ،یآموزش ی. فضاهاکند می فایآن ا یرسان خدمات

 ةارائبرای ها  مستقر در آن یشوند و عملکردها می جادیمجتمع در سطح شهر ا ایجداگانه  یصورت واحدها هستند که به

پسند،  شوند )فالح می دهیفضاها د نیا یلیجامع و تفض یها در طرح ،ند. معموالًشو  می یده نخدمات به ساکنان شهر سازما

بهداشتی،  -های آموزشی، فضای سبز و بوستان، درمانی خدمات عمومی شهری شامل کاربری ،طور کلی . به(94: 1383

 (.16 :1393پور و همکاران،  شود )داداش و ورزشی می ،مذهبی -فرهنگی

شهري عمومی خدمات در فضایی توزیع گذاريارزش

در ». تر عدالت فضایی است ریزی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کامل ترین عوامل در برنامه  از مهم

عت فمن شگویی به نیازهای جمعیتی، افزای ند که با پاسخدیفثر و مؤها و خدمات شهری از جمله عوامل م کاربری ،این راستا

و  ،تر ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی توانند با برقراری عادالنه و توجه به استحقاق و شایستگی افراد می ،عمومی

  :و باشدگ های زیر پاسخ زارهگبه  دعدالت در شهر بای ،الذ. عدالت اقتصادی را برقرار نمایند

  ؛انات و خدماتکمتناسب ام تخصیص مناسب و (الف

  ؛عل در شهرفاستفاده از توان بالقوه و بال( ب

  ؛اف بین فقیر و غنی در شهرکاز بین بردن ش( ج

 .(95: 1386وارثی، ) «ای فقره وجودآمدن زاغه هجلوگیری از ب( د



 1299… توزیعخدماتشهريدرةتبیینالگووتحلیلنحو

1هاروی دیوید»
 عنوان معیار زیر سه تحت خدمات و منابع توزیع بودن سنجش عادالنه برای اجتماعی دالتع ماهیت 

 (.175: 1390پور و رستمی،  )دادش« و استحقاق ،عمومی منفعت معیار، ترین مهم عنوان به نیاز معیار کند: می

 را خدمات حداقل به نیاز یابد. می هم تحول نیاز جامعه تحول موازات به و نیستند ثابت نیازهای انسان و احتیاجات: نیاز .1

 ولی اند؛ امتیازات و منابع از برداری در بهره مساوی حقوق دارای افراد کرد. تعیین توان می لحاظ کیفی به چه حیث کمی از چه

 .شود می گر جلوه منافع نابرابر تخصیص صورت به دیدگاه افراد از برداری بهره در تساوی نیست. مشابه به همه نیاز

 سایر وضع در چگونه یك منطقه به منابع تخصیص که است این اصلی ةاینجا مسئل در عمومی: مصالح به .کمک2

 و ،رشد قطب ای، منطقه بین فزایندگی ضریب در تحلیل مسائل این از ای پاره حل برای چندی فنون .گذارد می تأثیر مناطق

 به نسبت باید عمومی منفعت معنای ،باشد اجتماعی به عدالت یافتن دست مراد اگر. دارد وجود تکنولوژی خارجی هایاثر

 .باشد داشته ثانوی ةتوزیعی جنب نتایج

 طبیعی و اجتماعی جبران مشکالت برای اضافی منابع تخصیص چارچوب جغرافیایی در استحقاق».استحقاق:3

گو  پاسخ را شهری جمعیت نیازهای که باشد ای گونه به باید شهر در اجتماعی عدالت ،هاروی نظر است. از منطقه هر خاص

 حقوق استحقاق به نسبت افتراق و شکاف کمترین با افراد که کند ای هدایت گونه به را منابع ای منطقه تخصیص به ؛باشد

 (.399-398: 1394 )تقوایی و همکاران، «باشند مواجه خود

 که اصولی عنوان به را زیر اصل سه توان می های فوق شده در بخش مطالب ارائه از گیری در نتیجه ،همچنین

 :برد نام توزیع است بودن عادالنه ةکنند مینأت

رسانی باید به نحوی باشد که نیازهای جمعیت را پاسخ گوید. این امر مستلزم  یابی فضایی و الگوی خدمات سازمان .1

 ای برای تعیین و سنجش نیاز است.  یافتن روش عادالنه

و  ،یابنده، ضرایب فزایندگی اشاعه هایای منابع که از طریق اثر یابی فضایی و الگوی تخصیص منطقه آن سازمان .2

دوم( در مناطق  ةاول( یا افزایش بازده اقتصادی )در وهل ةگویی به نیازها )در مرحل نظیر آن منافع بیشتری به شکل پاسخ

 یابی فضایی و تخصیص منابع است. دیگر فراهم آورد نوع بهتری از سازمان

در  ؛مشکالت محیطی باشد آمدن بر قئتوان پذیرفت که هدف آن فا ای را زمانی می گذاری منطقه ناموزونی سرمایه .3

 (.72: 1392مانعی بر سر برآوردن نیازها و کمك به مصالح عمومی خواهد بود )لطفی و همکاران،  ،غیر این صورت

آنخصوصیاتوشهرها نفت

 چنانچه و هستند دارا توسعه و رشد برای مناسبی موقعیت اولیه مواد و معدنی منابع نزدیکی به شهرهای استخراجی با

 اشتغال، ایجاد های زمینه باشند، دارا را جمعیت نیاز مورد مصرفی کاالهای به مواد این تبدیلبرای  الزم قدرت صنایع

از جمله شهرهای  .(45: 1376قلی،  آید )خلیفه می فراهم شهر در اقتصادی ةتوسع و رشد و ،افزوده ارزش افزایش

شوند و  شهرها شهرهایی هستند که بر اثر استخراج نفت ایجاد می نفت» شهرها اشاره کرد کرد. توان به نفت استخراجی می

 «یابند کردن تجهیزات و ایجاد مراکز کاوش و تحقیقات امور اداری و بازرگانی توسعه می استخراج و پیاده ةبا توسع

 اگر. گیرد می لشک نفت استخراج دکل اولین اطراف در معموالً شهرها این ةاولی ةهست (.25 :1389 همکاران، و پوراحمد)

 تواند می زمانی تا شهرها این اقتصادی نیاز زیرا کند؛ می فراهم را شهر ةتوسع موجبات ،یابد ادامه نفتی معادن از استخراج

 شهر منابع، یافتن پایان با صورت، این غیر در ؛باشد داشته تداوم نفتی منابع از برداری بهره و استخراج که باشد داشته ادامه

 کارکنان و ایجاد شهر در نوینی صنعتی های فعالیت نفتی منابع استخراج طول در آنکه مگر افتد، می و اعتبار عظمت از نیز

                                                                                                                                                               
1. David Harvey 
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خاصی همچون  یها (. این نوع شهرها با ویژگی251: 1378 فرید،) کنند وادار صنایع این در فعالیت و کار به را کارگران و

و  ،یمل ،یعمده و انسان یجذب منابع مالو همچنین  ،یاقتصاد ،یصنعت یها تیفعال ت،یتمرکز جمعسریع،  ةروند توسع

 ،یاجتماع ،یطیمح ستینان را در ابعاد زآ یریپذ بیآستوانند  ها می که این ویژگی طوری به ؛شوند ی مشخص میالملل نیب

برای ریزان  های اصلی برنامه از دغدغهابعاد مختلف  نیا انیتعادل و توازن م برقراریبنابراین،  .دهند شی... افزا و ،یکالبد

 و رشد روند در شهرها نفت ،افزون بر این (.92: 1393و همکاران،  یآباد ملك یمختارهاست ) پایدار در آن ةنیل به توسع

 ؛شود می تر نزدیك خود پایان به نیز شهر شود، بیشتر نوگرایی به میل چه هر که اند غافل تلخ واقعیت این از خود شکوفایی

 که آنجا از و شود می رکود دچار نیز شهری اقتصاد ،شدنی تمام اما باارزش، منابع این از برداری بهره با و تدریج به زیرا

فر  نیستند )بشارتی خود مطلوب حیات ةادام به قادر ،دارند نفتی منابع به وابسته عدیبُ تك اقتصاد شهرها گونه این معموالً

های  تمرکز باالی فعالیت» از: است های این نوع شهرها عبارت از جمله ویژگی ،اساس (. بر این54: 1395و همکاران، 

صنعتی و معدنی مرتبط با اکتشاف استخراج، پاالیش، فرآوری و صدور منابع زیرزمینی، خطر کاهش و اتمام منابع غیر 

نظیر  های بی ی، وجود فرصتمحیطی، تولید باالی پسماندهای صنعتی و خانگ های باالی زیست قابل تجدید، آلودگی

های اشتغال و معیشت سنتی و متداول محلی، تغییرات  اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده، مهاجرپذیری باال، تغییر در شیوه

و  ،های شغلی، دوگانگی فرهنگی ل اجتماعی ناشی از مهاجرتئهای زمین، گسترش کالبدی شهر و مسا کاربری ةگسترد

. در رابطه با وضعیت خدمات (92: 1393و همکاران،  یآباد ملك یمختار) «های اجتماعی بشیوع و گسترش انواع آسی

های بارز  ا باید گفت که وابستگی خدمات شهری به شرکت نفت یکی از ویژگیهگونه شهر عمومی شهر نیز در این

 (.2: 1371شهرهای نفتی است )افشار حقیقی، 

جغرافیایی توزیع گیري اندازه ابزارهاي

 با توان یم موارد نیا در. باشند دار جهت است ممکن که است یا گونه به فضا در ییایجغراف یها دهیپد از بسیاری توزیع

 توزیع ابزار. داد نشان فضا در را ها پدیده توزیع جهت و روند مستقل و جداگانه طور به y و xی محورها واریانس ةمحاسب

 که روشی. خیر یا است  گرفته انجام دار جهت صورت به فضا در جغرافیایی عوارض توزیع آیا که دهد می نشان 1دار جهت

 و x جهت در استاندارد ةفاصل ةمحاسب شود می گرفته کار به نواحی یا نقاط از ای مجموعه در روند گیری اندازه برای معموالً

y انحراف  عنوان به بیضی این از. کنند می تعریف گیرد می دربر را عوارض توزیع که را بیضی محور مقدار دو این. است

از میانگین مرکزی برای تعیین  y و xدر این روش از انحراف استاندارد مختصات  .شود استاندارد نیز نام برده می

ترین تحلیل در آمار فضایی  (. میانگین مرکزی ساده46: 1396شود )فالح قالهری و کدخدا،  محورهای بیضی استفاده می

شود. این میانگین مرکز جغرافیایی  صورتی مشابه محاسبه می است. این تحلیل مشابه میانگین در آمار کالسیك است و به

استاندارد، میزان  ة. تحلیل فاصل(433: 2007 ،)ترازاگا و همکارانکند  ای از عوارض را شناسایی می وعهیا مرکز ثقل مجم

ها و  . این تحلیل میزان فشردگی توزیع دادهکند گیری می یا پراکندگی عوارض پیرامون میانگین مرکزی را اندازه ،تمرکز

ای با شعاع مشخص بر روی نقشه  له است که درحقیقت برابر دایرهشده بر حسب فاص دهد. مقدار ارائه مقدار آن را ارائه می

 (. 27: 2008بود )اسکات و گتیس، خواهد 

                                                                                                                                                               
1. Directional Distribu 
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1کرنلتراکمروشتخمین

 تخمین آزمون پیوسته صورت به ای نقطه مخصوصاً و خطی های داده کشیدن تصویر به برای ها روش ترین مناسب از یکی

 مراحل .نماید می ایجاد محدوده روی در خطوط و نقاط تراکم در تغییرات از همواری سطح آزمون این»است.  کرنل تراکم

 :از است عبارت روش این

 ؛شود می ایجاد )مراکز خدماتی( نقاط توزیع ةمحدود روی بر کوچك های سلول با ای شبکه ابتدا (الف

شعاع کرنل  وزن هر نقطه درون روی هر سلول درنظر گرفته و بعدی قابل تغییری با شعاع معین بر تابع سه (ب

مقدار تراکم کل سلول مقدار بیشتری  گیرد و در نتیجه به تر به مرکز وزن بیشتری می نزدیك شود. نقاط محاسبه می

 ؛شود افزوده می

 «آید دست می ای برای هر مکان به مقادیر موجود در سطوح دایره کردن تمام مقادیر نهایی سلول شبکه با جمع (ج

 (65: 1388اران، )اک و همک

همسایگیةترینفاصلنزدیکمیانگینروش

 ترین  كینزد مرکزی ةهر عارضه را با نقط مرکزی ةنقط نبی ةابتدا فاصل :یگهمسای ةفاصل ترین  كینزد نیانگیم روش»

(. 40: 1390 ،ی)عسگر «کند را محاسبه می ها یگیهمسا ترین  كینزد نیا یتمام نیانگیو سپس م یگیر اش اندازه هیهمسا

 دیآ دست می به یها در پراکنش تصادف فاصله نیانگیشده بر م ها در پراکنش مشاهده فاصله نیانگیم میشاخص از تقس نیا

علت،  نیکند و به هم عمل می ها دهیدپ نبی هفاصل ةیبر پا هیهمسا ترین  كی. شاخص نزددهند نشان می r و آن را با حرف

. دهد که روابط متقابل دارند ارائه می ییها دهیپد لیو تحل هیدر تجز یبهتر جیشده، نتا اشاره یها روش ریبا سا سهیدر مقا

 یمورد نظر دارا یها دهیاست که پد نیشود. فرض صفر آزمون ا روش استفاده می نیدر ا Z از آزمون ن،یا عالوه بر

 یمثبت و منف نیآماره ب نیاما اگر ا ؛شود محاسبه می Z ةآمار ادشده،ی ةیرد فرض ای دییتأ یاند. برا یتصادف ینمکا یالگو

نظر برسد  پراکنده به ایای  ممکن است خوشه ها دهیای پد ای( است. پراکنش نقطه ای )خوشه کپه یمکان یباشد، الگو 96/1

و  یاست )جعفر ریپذ امکان یفقط با آزمون آمار یقطع ةجیبه نت یابی شود. دست دییجه تأینت نیا r ةبا محاسب یحت ای

 .(58: 1393 ،همکاران

2فضاییخودهمبستگی
 

 بین ةرابط به خودهمبستگی. است فضایی خودهمبستگی به مربوط فضایی آمار رشد حال در و مناسب های شاخه از یکی

 مانده باقی مقادیر که دهد می رخ زمانی قوی خودهمبستگی. شود می مربوط رگرسیون خط طول در مانده باقی مقادیر

 مفهومی فضایی خودهمبستگی. دهد رخ سیستماتیك صورت به تغییراتشان ،دیگر عبارت به. باشند ارتباط در هم با شدیداً

 مقادیر که دهد می رخ زمانی قوی خودهمبستگی. است متعارف آمار در مفهوم همین بسط درحقیقت و است ساده نسبتاً

ها  آن به مربوط متغیرهای مقادیر یا عوارض اگر. باشند مرتبط هم با اند نزدیك هم به جغرافیایی نظر از که متغیر یك

 (.60: 1390 عسگری،) باشد داشته وجود لیطارتباها  آن بین نباید ظاهراً باشند شده توزیع فضا در تصادفی طور هب

 که کرد کار نواحی سطوح یا نقاط روی دهد می اجازه که دارد وجود هایی آماره فضایی، همبستگی گیری اندازه برای

  استفاده شهرها در پراکندگی یا تمرکز میزان زدن تخمین برای موران ضریباز . است موارد آن از یکی 3موران ضریب

 است: 1 ةرابط شرح به موران شاخص. شود می

                                                                                                                                                               
1. Kernel Density 
2. Spatial Autocorrelation 
3. Moran Index 
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(1) 
 

Xi ای ناحیه واحد در نسبی یا ای فاصله متغیر ضریب i، n ای و  ناحیه واحدهای تعدادWij ةعارض وزن فضایی بین i 

 اگر. است مثبت فضایی تعامل برابر 1 و منفی فضایی تعامل برابر -1. است متغیر 1 تا -1 بین موران ضریب. است jو 

 (.138: 2001است )لی و ونگ،  صفر برابر موران انتظار مورد ضریب باشد، نداشته وجود فضایی تعامل

(OLS)عمومیمربعاتاقلحدرگرسیونروش

 برای شروعی همچنین رگرسیون، مدل این. هاست رگرسیون تکنیكترین  شده شناخته( OLS) عمومی مربعات رگرسیون

 فرایندی یا متغیرها از جهانی مدل یكبنابراین، . کند می فراهم فضایی رگرسیون های تحلیل ةهم برای آزمون مورد نقاط

 توضیحی یك متغیر فقط معمولی کند. در رگرسیون می ایجاد هستیم متغیرها بین ارتباط فهم و بینی پیش   درصدد ما که

 :(2 ةشود )رابط می نوشته زیر صورت به که   دارد وجود

(2) Yt = β0 + β1X1 + e 

جزء خطاست و  eضرایبی هستند که باید تخمین زده شوند و  β1 و β0متغیر مستقل   X1 متغیر وابسته و Ytدر اینجا 

شود که مقادیر ضرایب در  صورت نرمال توزیع شده است. در این نوع رگرسیون همچنین فرض می به  شود که  فرض می

 .(131: 1395)بلیانی،  اند مورد مطالعه یکسان ةطول محدود

پژوهشروش
با توجه به آنکه هدف است.  یو همبستگ یلیتحل -یفیتوص قیتحق یحاکم بر فضا کردیو رو یکاربرد حاضر قینوع تحق

خیز آبادان در ارتباط با عوامل اقتصادی و اجتماعی است، متغیرهای  اصلی این پژوهش بررسی تعادل فضایی شهر نفت

عنوان متغیر مستقل و متغیر برخورداری از کاربرهای خدمات شهری  وضعیت اقتصادی و اجتماعی محالت شهر به

 کند که بیان می کردند. در این رابطه باید به دیدگاه افرادی همچون امیلی تالن اشاره عنوان متغیر وابسته انتخاب شد به

 مختلف های گروه مکانی توزیع با عمومی خدمات و تسهیالت مکانی توزیع ةمقایس بر بایستی عدالت فضایی، تحلیل برای»

های مورد استفاده در  داده ،(. بر این اساس598: 1998)تالن و آنسلین،  «پذیرد صورت تأکید بیشتری اجتماعی و اقتصادی

 برای ،بدین ترتیب. شده استاستفاده  یدانیو م یها از دو روش اسناد داده یآور جمع یاند که برا یاز نوع کماین تحقیق 

ا مراجعه به منابع علمی بو خدمات شهری(  ،های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه )اقتصادی، اجتماعی تدوین شاخص

 -سنجش وضعیت اقتصادی ةرتکرار در زمینهای پُ ها(، شاخص و رساله ،مرتبط با موضوع )کتب علمی، مقاالت پژوهشی

که هر کدام از متغیرها )در قالب متغیرهای مستقل و وابسته( و و همچنین خدمات عمومی شهری انتخاب شدند  ،اجتماعی

های مربوط به تعداد و  برای استخراج داده ،همچنین اند. نشان داده شده 1شکل ها در  های مربوط به آن شاخص

های اقتصادی و  تهیه و تدوین شاخصبرای شهر آبادان و  1390های خدمات شهری از طرح تفصیلی های کاربری سرانه

ماری تفصیلی مرکز آمار های سرش اجتماعی )به غیر از متوسط درآمد ماهیانه و قیمت زمین محالت( شهر آبادان از داده

 ةماهیان درآمد متوسط شاخص دو فقط تحقیق، این ة مطالع مورد های شاخص بین ( استفاده شده است. در1395ایران )

 درآمد متوسط شاخص برای آماری ةجامع. اند شده سنجش نامه پرسش توزیع و میدانی صورت به زمین قیمت و خانوار

 با راستا این در که. است خانوار 53431( آبادان شهر کل)آبادان  شهر ةگان39 محالت در موجود خانوارهای ةماهیان

 حجم( شهری منطقه 3 جمعاً) شهری ةمنطق هر در موجود خانوارهای کل تعداد به توجه با کوکران فرمول از استفاده
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 15160)نامه  پرسش 374 دو ة، منطق(خانوار 25811)نامه  پرسش 378 یك ةاست: منطق دهش ذیل تعیین صورت به نمونه

 کل از خانوارشان تعداد نسبت به شهری محالت در ،. سپس(خانوار 12460)نامه  پرسش 372 سه ةمنطق و ،(خانوار

 هر خانوارهای بین نامه پرسش ساده تصادفی روش از استفاده با و مشخص نامه پرسش توزیع سهم منطقه هر خانوارهای

 شهر در موجود بنگاه 560 مجموع از نیز مسکونی محالت در زمین قیمت شاخص سنجش با رابطه در. شد توزیع محله

 قیمت بر اشرافیت و مختلف محالت با همجواری براساس آماری ةنمون عنوان به بنگاه 23 تعداد ،(آماری ةجامع) آبادان

 پیش ةیمبادرت به ته نخستآبادان،  یخدمات شهر های یکاربر عیتوز یالگو ناختش برایدر ادامه  .شد انتخاب زمین

سپس با استفاده از )بر مبنای طرح تفصیلی( شده و  1390در سال  های مورد مطالعه شاخصشهر آبادان براساس  لیفا

از  ،نیهمچنه است. شدبررسی در شهر آبادان ، تراکم خدمات شهری Arc GISافزار  روش تخمین تراکم کرنل در نرم

ای( خدمات شهری در  بندی مراکز )نقطه منظور سنجش میزان تمرکز و خوشه بهترین همسایه نیز  مدل میانگین نزدیك

در  ییفضا یخودهمبستگ ةاقدام به سنجش و محاسبنیز  موران بیبا استفاده از ضرگیری شده است و  هشهر آبادان بهر

و  یوضاع اقتصادارتباط ا جشمنظور سن به ،شده است. همچنین یخدمات شهر های یکاربر ةسران ثیشهر آبادان از ح

 یهمبستگ بیآزمون ضر جرایبه انیز  یخدمات شهر های یاز کاربر یآبادان با برخوردار یمحالت شهر یاجتماع

بار خانوار،  ةانی)متوسط درآمد ماه یو اجتماع یاقتصاد یها و شاخص یخدمات شهر های یکاربر ةسران نیب رسونیپ

و همچنین  در قالب محالت (مهاجران و درصد ،عد خانواربُ اسوادان،درصد ب ن،بار تکفل، درصد شاغال ن،یزم متیقتکفل، 

1(OLS) یحداقل مربعات معمولمدل رگرسیون 
در پایان، برای سنجش تفاوت  .شده استاقدام  Arc GIS افزار در نرم 

ی و همچنین اجتماع -یافتگی از لحاظ اقتصادی صنعت نفت با سایر محالت شهری آبادان در توسعه ةمحالت وابست

 برای اجرایاستفاده شده است. شایان ذکر است  SPSS افزار های مستقل در قالب نرم گروه Tخدمات شهری، از آزمون 

الزم بود مقدار نهایی )تلفیقی( دو متغیر  OLSو  ،ها مانند موران، ضریب همبستگی پیرسون ها و آزمون برخی از مدل

جتماعی محالت نیز محاسبه شود که این مقادیر با استفاده از ترکیب ا -اقتصادی ةبرخورداری از خدمات شهری و توسع

 محاسبه شد. SPSSافزار  در نرم Z-scoreدو متغیر مذکور به روش  ةهای استانداردشد )جمع( شاخص


هاهايمربوطبهآنپژوهشوشاخصة.متغیرهايموردمطالع1شكل

1396منبع:نگارندگان،

شهر  ةگان39در محالت  «در شهر آبادان یخدمات شهر ییفضا عیتوز یالگو لیو تحل نییتب» موضوع این پژوهش با

مرکز  (1395نفر )طبق سرشماری  250555با جمعیت  شهر آبادان تحریر درآمده است. ةبه رشت 1396آبادان در سال 

                                                                                                                                                               
1. Ordinary Least Square 
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 ةرودخان ةلیوس به»که ( 2)شکل استان خوزستان است  یها از شهرستان یکیکشور و  یشهرستان آبادان در جنوب غرب

 21درجه و  48 ییایشهرستان آبادان در مختصات جغراف تیمرکز عنوان است. شهر آبادان به دهشاروند از کشور عراق جدا 

 3تا  1و در ارتفاع  یعرض شمال ةقیدق 17درجه  30تا  قهیدق 25درجه و  30و  یشرق طول ةقیدق 13درجه و  48تا  قهیدق

 یلومتریک 105 ةمربع و در فاصل لومتریک 1/65با مساحت  یساحل - ای شهر جلگه نیا .واقع شده است ایاز سطح در یمتر

 یترین شهرها ترین و مهم  از بزرگ یکی یشهر صنعت نیا»(. 19 :1393 ،یرازی)ش «شهر اهواز قرار دارد یجنوب غرب

شد. ساخت  جادیهزار نفر ا 300 ربالغ ب یتیشدن جمعرایپذ ینیب شیاست که با پ رانیدر ا ستمیشده در قرن بجادیا دیجد

 یبه هفتاد سال و شهر كیآبادان نزد ی. سن واقعابدی می انیپا 1912آغاز و در سال  1910آبادان در سال  شگاهیپاال

بر نفت رشد کرده  یاقتصاد مبتن یزده بر مبنا شتاب ةریجز ةدر پهن یاست و چون قارچ یخیاست جوان و فاقد قدمت تار

 (.174 :1394 ،یری)ام «تاس


 موقعیتشهرآباداندرتقسیماتسیاسیکشورة.نقش2شكل

1396منبع:نگارندگان،

هایافتهوبحث
کرنلتراکمتخمینروشازاستفادهباشهريخدماتهايکاربريتراکمسنجش

کیلومتر مربع  های خدمات شهری در شهر آبادان در هر هر کدام از کاربری با استفاده از روش تخمین تراکم کرنل، تراکم

 نشان داده شد. 3مشخص و نتایج آن در قالب شکل 
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مربعهايخدماتشهريشهرآباداندرهرکیلومترکاربريةتراکمکلیةنقش.3شكل

1396منبع:نگارندگان،

های خدمات شهری در شهر آبادان در نواحی مرکزی  م کاربریدهد که تراک خوبی این مسئله را نشان می به 3شکل 

شهر قابل مشاهده است. در این بین تراکم خدمات شهری از مرکز شهر بیشتر به سمت محالت غربی شهر امتداد داشته 

 که محالت شرقی شهر آبادان از کمترین خدمات شهری برخوردارند. طوری تا به سمت محالت شرقی شهر. به

بیضی انحراف معیار و مرکز  ة، نقشArc GISافزار  تر در این زمینه با استفاده از نرم دقیق ةحصول نتیجمنظور  به

 (.4متوسط خدمات شهری تهیه شده است )شکل 
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هايتوزیعجغرافیاییخدماتشهريدرشهرآبادانشاخصةمحاسبة.نقش4شكل

1396منبع:نگارندگان،

 ةنشان داده شده است. اندازخدمات شهری شهر آبادان  یمرکز متوسط برا ةو نقط اریانحراف مع یضیب، 4 شکلدر 

نقشه  نی. در ادهد را نشان می خدمات شهری عیو جهت امتداد آن جهت توز یپراکندگ زانیم انگریب اریانحراف مع یضیب

واقع شده و علت وجودی  پاالیشگاه که در مرکز شهر ةدر محدود خدمات شهریمرکز متوسط  ةکه نقط شود  مشاهده می

 هاساختار فضایی شهر آبادان وابسته به صنعت نفت بوده و این اثر ،آید قرار گرفته است. به عبارت دیگر می شمار شهر به

شهر در مجاورت پاالیشگاه شکل گرفته و متعاقب آن خدمات  ةکه محالت اولی طوری به ؛شود اکنون نیز مشاهده می هم

گیری محالت پیرامونی رسمی و غیررسمی  . پس از گذشت چندین سال و شکلاست  ارائه شده شهری نیز به این محالت

بیضی انحراف معیار خدمات  ةکه محدود . همچناناست شهر آبادان، هنوز خدمات شهری متناسب با این رشد توزیع نشده

شهر امتداد داشته است و  هایی از غرب و شرق گیرد که به سمت قسمت شهری نیز محالت مرکزی شهری را دربر می

فوق بیانگر  ةنقش نگیرد. همچنی و شمالی شهر را دربر نمی ،ای شرقی، غربی تعداد قابل توجهی از محالت حاشیه

دسترسی استاندارد تعداد محدودی از محالت شهری آبادان به خدمات شهری است. بیشتر محالت واقع در دسترسی 

 .اند االیشگاه و پتروشیمی آبادانپ بهاستاندارد محالت مجاور و وابسته 

ترینهمسایهنزدیکةفاصل میانگینروشازاستفادهباشهريخدماتفضاییتوزیعالگويسنجش

 Arcافزار  ترین همسایه در نرم  نزدیك ةفاصل تر، در این بخش با استفاده از روش میانگین دقیق ةمنظور حصول نتیج به

GIS  و  1. نتایج این تحلیل در جدول شود خته میپردا به سنجش الگوی توزیع مراکز خدمات شهری در شهر آبادان

 نشان داده شده است. 5شکل 
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ترینهمسایهبرايتعیینالگويتوزیعخدماتشهريدرشهرآباداننزدیکةفاصل مدلمیانگینةخالص.1جدول

شاخص

 کاربري

ةمتوسطفاصل

شدهمشاهده

ةمتوسطفاصل

موردانتظار

تریننسبتنزدیک

همسایه
z-scorep-valueالگويتوزیع 

 تصادفی 629211/0 -482838/0 963185/0 307728/536 563702/516 آموزشی

 تصادفی 788242/0 268594/0 020930/1 064704/554 661025/562 مذهبی

 تصادفی 439943/0 772289/0 062291/1 620275/571 227014/607 پارک

 پراکنده 016175/0 404947/2 233440/1 736369/532 098469/657 ورزشی

 پراکنده 005620/0 769194/2 278574/1 101383/647 367008/827 درمانی

 ای خوشه 000000/0 -063223/9 656304/0 373320/289 916754/189 کلی

1396منبع:نگارندگان،


ترینهمسایهنزدیکةفاصل شهرآبادانبراساسروشمیانگین.الگويتوزیعخدماتشهري5شكل

1396منبع:نگارندگان،

ترین همسایه برای تعیین الگوی توزیع خدمات شهری در شهر آبادان در قالب   نزدیك ةفاصل نتایج مدل میانگین

فضای سبز تصادفی است. ست که الگوی توزیع مراکز خدماتی آموزشی، مذهبی، پارک و ا بیانگر آن 5و شکل  1جدول 

های خدمات  الگوی توزیع مراکز خدماتی ورزشی و درمانی پراکنده است. اما الگوی نهایی مجموع کاربری ،همچنین

حائز اهمیت در این پژوهش در رابطه با الگوی توزیع مراکز خدماتی شهری  ةای است. نکت صورت خوشه شهری به

صورت عوارض  این ست که در این روش الگوی پراکنش مراکز خدماتی بهترین همسایه   براساس روش میانگین نزدیك

 ؛ای و موردی پراکنده یا تصافی باشد های خدماتی از لحاظ توزیع نقطه ای مدنظر است و چه بسا در برخی از کاربری نقطه

ضرایب  ةامه به محاسبترشدن این مسئله در اد منظور روشن لذا به .ای باشد ای الگوی خوشه اما از لحاظ کمی و سرانه

 پرداخته شده است. Arc GISافزار  های خدمات شهری در نرم کاربری ةموران برای سران
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هايخدماتشهريدرآبادانکاربريةمدلمورانبرايتعیینالگويتوزیعسرانة.خالص2جدول

شاخص

 کاربريةسران
 شاخصموران

شاخصمورد

انتظار
z-scorep-valueواریانس

الگوي

 توزیع

 تصادفی 933794/0 -083072/0 016235/0 -026316/0 -036901/0 آموزشی

 ای خوشه 027162/0 209187/2 015647/0 -026316/0 250029/0 مذهبی

 تصادفی 433160/0 783796/0 016502/0 -026316/0 074372/0 پارک

 تصادفی 683482/0 407717/0 006102/0 -026316/0 005533/0 ورزشی

 تصادفی 884178/0 -145674/0 008611/0 026316/0 -039834/0 درمانی

 ای خوشه 045895/0 996354/1 015454/0 -026316/0 221862/0 کلی

1396منبع:نگارندگان،


هايخدماتشهريشهرآبادانبراساسضریبمورانکاربرية.الگويتوزیعسران6شكل

1396منبع:نگارندگان،

های  کاربری ةست که براساس ضریب موران الگوی توزیع سرانا بیانگر آن 6و شکل  2داده شده در جدول نتایج نشان 

ای است.  کاربری مذهبی نیز خوشه ةو درمانی تصادفی بوده و الگوی توزیع سران ،آموزشی، پارک و فضای سبز، ورزشی

توان گفت که  می بنابراین، .ای است ز خوشههای خدمات شهری نی ترکیبی کاربری ةالگوی توزیع شاخص سران ،همچنین

عوامل  اند هدیکوش نگارندگان تحقیق حاضر در ای است. در ادامه  متوازن و خوشه الگوی توزیع خدمات شهری در شهر آبادان نا

 ةتوسعد. در این رابطه عواملی مانند نقش کننای خدمات شهری در شهر آبادان را بررسی  مرتبط با توزیع ناموزون و خوشه

نتایج  3. جدول شود فضایی شهر آبادان بررسی و تحلیل می ةتوسع دراقتصادی و اجتماعی و همچنین کارکرد صنعت نفت 

های اقتصادی و اجتماعی با  داری ارتباط شاخص میزان و معنیبا در رابطه را اصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ح
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با استفاده از روش استانداردسازی  نخست ،دهد. بدین منظور ان نشان میبرخورداری از خدمات شهری در محالت شهری آباد

Z-score افزار  در نرمSPSS، با هم ترکیب شد و  ،سپس .اجتماعی و خدمات شهری استاندارد شد -های اقتصادی شاخص

 اجتماعی و خدماتی محاسبه شد. - اقتصادی ةبدین شکل شاخص نهایی توسع

 اجتماعیوتوزیعخدماتشهريدرشهرآبادان-پیرسونمیانوضعیتاقتصادي.ضریبهمبستگی3 جدول

متغیر
نسبت

اشتغال
بارتكفل

قیمت

زمین
درآمد

درصد

باسوادن

عدبُ

خانوار

درصد

مهاجران

اقتصاديةتوسع

واجتماعی

خدمات 

 شهری

 693/0 042/0 578/0 360/0 544/0 681/0 517/0 545/0 ضریب همبستگی

 000/0 798/0 000/0 025/0 000/0 000/0 001/0 000/0 داری معنیسطح 

1396منبع:نگارندگان،

های اقتصادی و اجتماعی با توزیع  شاخص میان همةارتباط مثبت که حاکی از آن است  3نتایج مندرج در جدول 

دار با  تنها ارتباط شاخص درصد مهاجران محالت فاقد ارتباط معنی ،نایم. در این وجود داردهای خدمات شهری  کاربری

است(. به عبارت  05/0که باالتر از  798/0داری  و سطح معنی 042/0توزیع خدمات شهری است )ضریب همبستگی 

ترند. در  هیافت تر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از لحاظ برخورداری از خدمات شهری نیز توسعه یافته محالت توسعه ،دیگر

صنعت نفت که هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی  ةوابست ةشد ریزی ن عواملی مانند وجود محالت برنامهایماین 

ویژه در نواحی شرقی شهر آبادان که  ای به ترند و نیز وجود محالت حاشیه شده ریزی ترند هم به لحاظ کالبدی برنامه مترقی

کالبدی کمتر مورد توجه مدیریت  ةپذیرند و هم به لحاظ توسع تصادی آسیبمحالت ضعیف و هم به لحاظ اجتماعی و اق

و  «نیاز»که معیارهای  طوری به ؛اند تأثیرگذارند. این مسئله با معیارهای عدالت فضایی همخوانی ندارد شهری بوده

ی از خدمات و امکانات در بحث عدالت فضایی تأکید بر آن دارد که حداقل نیاز شهروندان به لحاظ برخوردار «استحقاق»

نیافته به  مانده و توسعه محالت عقب میانمحالت و نواحی شهری فراهم شود )معیار نیاز( که در این  همةشهری در  ةاولی

د تا به سطح سایر محالت نریزی و اجرا باید بیشتر مورد توجه قرار گیر لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات در برنامه

 هر در آبادان شهر شهری خدمات های کاربری ةکلی که تراکم ،3عدم تحقق معیار نیاز در شکل شهری نزدیك شوند. 

شده  محالت اشارهکه شکل مذکور گویای این مسئله است  زیرا ؛خوبی مشخص است به ،دهد کیلومترمربع را نشان می

ند یا با ا طور کامل محروم های و شرقی شهر( از حیث برخورداری از خدمات شهری مختلف یا ب )محالت حاشیه

 ةهای توسع تحقق برنامه برایدر تدوین برنامه و همچنین منابع مالی  ،رو هستند. بر این اساس ههای جدی روب نارسایی

و بیشتر از سایر محالت مورد توجه قرار  ندرییافته به لحاظ خدماتی باید در اولویت قرار گ کالبدی، محالت کمتر توسعه

کند مراکز نواحی و مناطق شهری و شهری به لحاظ  نیز ایجاب می «منفعت عمومی»نماند معیار گیرند. ناگفته 

و شهری بیشتر مورد توجه قرار  ،ای ای، منطقه های وابسته به سطوح باالتر ناحیه برخورداری از برخی خدمات و کاربری

ز اهمیت این است که در ئحا ةاما نکت اند. سئلهگیرند که محالت قرارگرفته در نواحی مرکزی شهر آبادان تحت تأثیر این م

صورت متوازن و متعادل توسعه یابند که در شهرهایی نظیر آبادان توجهی  به  محالت باید  همةهای مقیاس محله  کاربری

ای  های محله های متناسب آن نشده است و شاهد آن هستیم که کاربری استاندارد تقسیمات کالبدی شهر و کاربری هب

خوبی مشخص  به 3شکل  ةکه با مالحظ طوری به ؛اند ای درنظر گرفته شده تری مانند سطوح ناحیه های بزرگ ی مقیاسبرا

های  کاربری بیشتراز  ،ویژه محالت واقع در جنوب شرقی شهر شود تعداد قابل توجهی از محالت شهری آبادان، به می

ها  اما در برخی از محالت مجاور آن ؛اند نی کامالً محرومدرما - و بهداشتی ،خدمات شهری مانند آموزشی، فضای سبز

دهنده به  عنوان محالت سرویس این محالت برخوردار به بنابراین، .اند صورت متعددی ایجاد شده های مذکور به کاربری
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های  مقیاسکنند. این مسئله ناشی از مواردی مانند عدم تطابق واحدها و  آفرینی می محالت محروم مجاور نیز نقش

ها و نهادهای مختلف مدیریت شهری )عدم هماهنگی و همخوانی(، رشد ارگانیك و عدم  ریزی از سوی سازمان برنامه

گویی به نیازهای آتی ناشی از رشد شهری و همچنین عدم توجه به معیارهای عدالت  منظور جواب دهی آن به سامان

 های شهری است.  فضایی در تدوین و تحقق طرح

 OLSمدلباشهريخدماتتوزیعوجمعیتپراکنشبینگرافیكیرابطهتحلیل

منظور تحلیل گرافیکی رابطه بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی محالت شهری و توزیع خدمات شهری از  در ادامه به

است  شایان ذکر (.9 و 8 های استفاده شده است )شکل (OLS) یحداقل مربعات معمول ونیرگرس های خروجی مدل نقشه

 ةانیمتوسط درآمد ماهعنوان متغیر مستقل، عبارت بودند از:  این تحقیق، به ةهای اقتصادی و اجتماعی مورد مطالع شاخص

همچنین  .و درصد مهاجران محالت ،عد خانواردرصد باسوادان، بُ ن،بار تکفل، درصد شاغال ن،یزم متیقمتوسط خانوار، 

حداقل مربعات  ونیمدل رگرسست از شاخص ترکیبی و نهایی خدمات شهری. نتایج حاصل از ا متغیر وابسته نیز عبارت

است. مقادیر مذکور با توجه به  466/0شده برابر با  تعدیل Rو مقدار  480/0برابر با  Rی نشان داد که مقدار معمول

( و همچنین نمودار 4شده است )جدول  سنجش SPSSافزار  با استفاده از نرم داری تحلیل واریانس متغیر وابسته که معنی

نشان از برازش مناسب مدل و تبیین قابل توجه متغیر توزیع  7وابسته مندرج در شکل  متغیر ةمشاهد - برآورد پراکنش

 اقتصادی و اجتماعی در شهر آبادان دارد. ةخدمات شهری توسط توسع

 اتشهري(تحلیلواریانسمتغیروابسته)توزیعخدم.نتایجآزمون4جدول

داريسطحمعنی Fمربعمیانگینآزاديةدرججمعمربعاتمدل

 605/5 1 605/5 رگرسیون

 37 076/6 مانده باقی 000/0 133/34
164/0 

 38 682/11 کل

1396منبع:نگارندگان،

آن  ةماند باقی( نزدیك به مقدار 605/5جمع مربعات رگرسیون ) شود  مشخص می ،4با توجه به مندرجات جدول 

سطح  ،شود. همچنین دهد حدود نصف تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تببین می ( است که نشان می076/6)

 مدل بر اثر اتفاق نیست. ةوسیل هو این بدان معنی است که تغییر نشان داده شده ب است 05/0کمتر از  F ةداری آمار معنی


SPSSوArc GISافزارمتغیروابسته)شاخصتلفیقیخدماتشهري(دردونرمةمشاهد–.نمودارپراکنشبرآورد7شكل

 1396منبع:نگارنگان،
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OLSاقتصاديواجتماعیبرتوزیعخدماتشهريدرشهرآبادانبراساسروشةتخمیناثرتوسعة.نقش8شكل

1396منبع:نگارندگان،


OLSدرشهرآبادانبراساسروشيخدماتشهرعیبرتوزاقتصاديواجتماعیةتوسعاثرةماندباقیة.نقش9شكل

1396منبع:نگارندگان،

داری با توزیع خدمات  شود که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ارتباط مثبت و معنی براساس آنچه ذکر شد، مشخص می

اعی عمدتاً محالت مرکزی اطراف پاالیشگاه تر به لحاظ اقتصادی و اجتم یافته شهری در شهر آبادان دارد. محالت توسعه

( از 1-3-6و ، 1-4-1، 2-3-7و بوارده )با کدهای  ،شود که در این بین محالتی همچون بریم، سیکلین را شامل می

از لحاظ برخورداری از  ،یافتگی بیشتر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ضمن توسعه ،که اند محالت وابسته به صنعت نفت

محله(  10محله از  7محالت وابسته به صنعت نفت ) بیشترکه  طوری به ؛خدمات شهری نیز در وضعیت بهتری قرار دارند

ند از سیکلین، ا بینی شده است از خدمات شهری برخوردارند. این محالت عبارت پیش   8برابر یا بیشتر از آنچه در شکل 
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، 2-3-3، 2-3-4، 1-2-2، 1-2-1، 1-4-1و بریم که با کدهای  ،آباد، منازل شرکتی، امیرآبادکارگر یك، کارگر دو، فر

 . 1مانده( باقی ةنقش 9اند )شکل  در نقشه مشخص شده 2-3-7و  ،4-2-2

آبادانشهردرشهريتوزیعخدماتالگويوفضاییةتوسعةدرنحونفتصنعتنقش

فضایی و الگوی توزیع خدمات  ةتوسع ةتر کارکرد صنعت نفت در نحو منظور بررسی و سنجش دقیق بهدر این بخش 

، اطالعات 5( استفاده شده است. در جدول SPSSافزار  دو گروه مستقل )در نرم T.Testشهری در شهر آبادان، از آزمون 

 .است های آماری نشان داده شده توصیفی گروه

یافتگی کالبدی دو گروه محالت وابسته به  تفاوت در توسعهبرای سنجش  T، نتایج آزمون لوین و آزمون 6در جدول 

 .است  صنعت نفت و سایر محالت شهری آبادان نشان داده شده

صنعتنفتوسایرمحالتشهريآبادان(ةهايآماري)محالتوابست.اطالعاتتوصیفیگروه5جدول

تعدادگروه

خطاياستانداردمیانگینانحرافاستانداردمیانگین

-اقتصادي

اجتماعی
خدماتی

-اقتصادي

اجتماعی
خدماتی

-اقتصادي

اجتماعی
خدماتی

 253/0 259/0 717/0 732/0 566/0 745/0 10 صنعت نفت ةمحالت وابست

 072/0 092/0 401/0 513/0 -146/0 -192/0 29 سایر محالت شهر آبادان

 1396منبع:نگارنگان،

اجتماعیوخدماتیدوگروهمحالت-یافتگیاقتصاديبرايسنجشتفاوتدرتوسعهT.نتایجآزمون6جدول

 1396منبع:نگارنگان،

برابر با  Fاجتماعی در آزمون لوین مقدار  – شود برای متغیر اقتصادی ، مشخص می6با توجه به مندرجات جدول 

دار نیست، باید اعداد مربوط به سطر اول  چون آزمون لوین معنیبنابراین،  .است 129/0داری برابر با  و سطح معنی 414/2

 000/0داری برابر با  و سطح معنی 212/4ست با ا برابر Tشود مقدار  مشاهده می ،جدول مد نظر قرار گیرد. بر این اساس

توان گفت  می بنابراین،هر دو اعداد مثبتی هستند.  389/1و حد باال با  486/0حد پایین با  ،چنینم(. ه05/0است )کمتر از 

یافتگی اقتصادی و اجتماعی  داری بین محالت وابسته به صنعت نفت با سایر محالت شهری آبادان در توسعه تفاوت معنی

                                                                                                                                                               
 انجام شده است. Arc GISافزار  شده در نرم ئه فرض ارا بر مبنای پیش 9 و 8های  شکلشده در  طبقه( مشخص 7بندی ) طبقه.  1

هايآماريشاخص



 tشرایطآزمون

آزمونلوینبراي

هابرابريواریانس
هابرايبررسیبرابري)یانابرابري(میانگینtآزمون

F داريمعنیT 
ةدرج

آزادي
داريمعنی

تفاوت

میانگین

خطاي

استاندارد

95اطمینانةفاصل

درصدتفاوت

حدباالحدپایین

ی
صاد

اقت
- 

ی
اع

تم
اج

 
فرض برابری  پیش

 ها واریانس
414/2 129/0 

212/4 37 000/0 938/0 222/0 486/0 389/1 

فرض برابری  عدم پیش

 ها واریانس
412/3 855/8 008/0 938/0 274/0 314/0 561/1 

ی
هر

 ش
ت

دما
خ

 

فرض برابری  پیش

 ها واریانس
112/4 050/0 

765/3 37 001/0 713/0 189/0 329/0 097/1 

فرض برابری  عدم پیش

 ها واریانس
706/2 169/8 026/0 713/0 263/0 107/0 318/1 
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درج شده  5 جدولکه در  745/0ادان )مقدار میانگین بیشتر محالت وابسته به صنعت نفت آب ،وجود دارد. به عبارت دیگر

های اقتصادی  که محالت وابسته به صنعت نفت در شاخص دارداست(، نسبت به سایر محالت شهری آبادان نشان از آن 

و شکاف بین محالت  اند تر از سایر محالت شهری آبادان یافته گیر و قابل توجهی مترقی و توسعه طور چشم و اجتماعی به

 های اقتصادی و اجتماعی مشهود است. سایر محالت شهری آبادان در شاخص مذکور با

 Fشود برای متغیر برخورداری از خدمات شهری نیز در آزمون لوین مقدار  ، مشاهده می6براساس جدول  ،همچنین

است و شرط  05/0رابر دار دقیقاً ب چون آزمون لوین معنی بنابراین، .است 050/0داری برابر با  و سطح معنی 112/4برابر با 

گیرد.  احتیاط بیشتر اعداد مربوط به سطر اول جدول مد نظر قرار می برای ،است 05/0تر از  داری آزمون مقادیر پایین معنی

(. 05/0است )کمتر از  001/0داری برابر با  و سطح معنی 765/3ست با ا برابر Tشود مقدار  مشاهده می ،بر این اساس

هر  097/1و حد باال با  329/0حد پایین با  ،دار است. همچنین معنی 026/0سطر دوم نیز در سطح  درT  هرچند که مقدار

داری بین محالت وابسته به صنعت نفت با سایر محالت  توان گفت تفاوت معنی می بنابراین،دو اعداد مثبتی هستند. 

 شهری آبادان در برخورداری از خدمات شهری وجود دارد.

یافته به لحاظ اقتصادی و اجتماعی وابسته به صنعت نفت در  شود نقش محالت توسعه ر مشخص میت با بررسی دقیق

کارگر دو،  که محالت مذکور )بریم، بوارده، هالل بریم، امیرآباد، سیکلین، کارگر یك، طوری است. به ناپذیراین زمینه انکار

ن صنعت نفت آبادان بوده ل سکونت کارکنان و مسئوالمح ،ویژه بریم و بوارده (، به2 و 1و منازل شرکتی  ،قدس شرکتی

تری بوده که در طراحی و ساخت محالت آنان سعی  و ساکنان آن دارای منزلت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسب

ای براساس  دونمونه T. Testبر آنچه آزمون  شده است استانداردهای شهرسازی هرچه بیشتر رعایت شود. بنا

گزینی و دوگانگی فضایی در شهر آبادان  های خدمات شهری نشان داد، جدایی اجتماعی و سرانه -دیهای اقتصا شاخص

گزینی و دوگانگی در قالب محالت و ابسته به صنعت نفت و سایر محالت شهری آبادان قابل  مشهود است که این جدایی

 (. 10تشخیص است )شکل 


 یفضاییایجادشدهدرشهرآبادان.محالتوابستهبهصنعتنفتودوگانگ10شكل

1396منبع:نگارندگان،
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گیرينتیجه

 یشهر یمناسب خدمات عموم عیشود توز تیرعا یشهر یریز در برنامه ییفضا تعادلدر جهت  دیکه با یاز جمله عوامل

ویژه شهرهای استخراجی(، از دیرباز مسائل و مشکالت  شهرهای صنعتی )به ،. از طرف دیگراز فضاست حیصح ةو استفاد

 یبرای تلفیقی در راستای افزایش کارآمدی ها روشاز  قیتحق نیادر  اند. ویژه در ساختار فضایی همراه داشته خاصی را به

قالب  ی این پژوهش درها ها و تکنیك روش .استشده بهره جسته  یخدمات شهر ثر بر توزیعؤالگو و عوامل م لیتحل

های  هایی همچون شاخص ها و مدل که روش طوری ارائه شد. به Arc GISافزار  های آمار فضایی و با استفاده از نرم مدل

دید مکانی بهتری را به الگوهای  ةتوزیع جغرافیایی )مانند مرکز متوسط، مرکز ثقل، بیضی انحراف معیار و ...( امکان ارائ

ها و متغیرهای مختلف  شاخص هایارتباط و اثر OLSمدل  ،توزیع خدمات شهری در شهر آبادان بخشیده است. همچنین

کشد. در این رابطه  ی مورد مطالعه به تصویر مییفضا ةصورت فضایی در عرص به  در قالب مدل رگرسیون خطی چندگانه را 

اند: این پژوهش در زیر ارائه شده ةآمد دست هترین نتایج ب   مهم

 ؛صورت نامتعادل و با تمرکز همراه بوده است به  توزیع خدمات شهری در شهر آبادان ـ 

نیز خاستگاه  اند و صنعت نفت بوده و در اطراف پاالیشگاه ایجاد شدهبه محالت مرکزی شهر آبادان که اکثراً وابسته ـ 

شرقی  ةویژه حاشی ای، به ورداری از خدمات شهری، نسبت به محالت پیرامونی و حاشیهشهر آبادان است از لحاظ برخ

 ؛اند نوعی موجب دوگانگی فضایی شهر آبادان شده شهر از وضعیت بسیار خوبی برخوردارند و به

د که نشو را شامل می شگاهیاطراف پاال یعمدتاً محالت مرکز یو اجتماع یتر به لحاظ اقتصاد هیافت محالت توسعهـ 

و  یاز لحاظ اقتصاد شتریب یگیافت ضمن توسعه ،. این محالتاند وابسته  به صنعت نفتها  تعداد قابل توجهی از آن

گزینی و  که این مسئله به جدایی قرار دارند یبهتر تیضعودر  زین یشهر خدماتاز  یاز لحاظ برخوردار ،یاجتماع

صنعت  ةوابست ةشد یریز مانند وجود محالت برنامه یعوامل نیب نیدر اشده است.  دوگانگی فضایی در شهر آبادان منجر

وجود محالت  زیترند و ن شده یریز برنامه یترند هم به لحاظ کالبد یمترق یو اجتماع ینفت که هم به لحاظ اقتصاد

ند هم به لحاظ ریپذ بیآسضعیف و  یو اقتصاد یبه لحاظ اجتماع همشهر آبادان که  یشرق یویژه در نواح به ای هیحاش

صورت دور تسلسل نیز ادامه یافته است  این مسئله به اند تأثیرگذارند. بوده یشهر تیریکمتر مورد توجه مد یکالبد ةتوسع

های جمعیتی ضعیف به لحاظ اقتصادی و حتی  گروه ،که در بحث مراحل رشد اکولوژیك شهر مطرح است و همچنان

تر به  جایگاه طبقاتی خود به مهاجرت از محالت نابسامان خود اقدام کرده و به محالت مترقی یاجتماعی پس از ارتقا

 گذارند. لحاظ اقتصادی و اجتماعی و همچنین برخوردارتر از خدمات شهری پای می

طور جدی نامتعادل  که بحث توزیع فضایی خدمات شهری در شهر آبادان به کند کلی این پژوهش بیان می ةنتیج

ها  بخشی به این طرح و برنامه ویژه در بحث تحقق شهری آبادان، به ةهای توسع و بازنگری جدی طرح و برنامهاست 

دهی محالت و نواحی نابسامان شهری )با عنایت به  های سامان شود. در این زمینه توجه به طرح طور جدی احساس می به

تر(  یافته شهرداری قابل اخذ از محالت توسعهاختصاص بخشی از درآمد حاصل از صنعت نفت و همچنین عوارض 

 ضرورتی اساسی است.
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