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Extended Abstract
Introduction
Liveability is a subset of sustainability that directly affects the physical, socio-economic, and
psychological dimensions of people's lives. This concept includes a set of environmental
features that make it a desirable, convenient, and attractive place for all people to live, work and
visit. However, the concept of liveability is a forgotten aspect of Iran's urban planning system;
because of problems such as the consequences of population growth and migration, the diversity
of migrant groups, the mismatch of urban infrastructure with the volume of the urban
population, the polarization of urban contexts into traditional and modern has overshadowed the
lack of attention to social justice in the decisions of city managers, the imbalance in the fair
distribution of services at the neighbourhood level and the rate of liveability and consequently
the quality of life in Iranian cities. In this regard, Bandar Mahshahr has been in a similar
situation as other cities in Iran. Because, according to Harvey, the dual spatial structure (as one
of the important factors in the distribution of facilities and resources) of this city indicates
injustice in facilities, and quality of urban life. On the other hand, its oil function has increased
the existing inequalities in the city and has doubled the urban ecology. Due to attracting
immigrants through oil and petrochemical-related industries, centralized urban management,
duality in urban texture and structure, unbalanced distribution of services and urban
infrastructure, this city is placed in a special position in terms of providing liveability indicators.
Methodology
The research method is descriptive-analytical using documentary studies and questionnaire data.
Data collection was done by library and field methods through a questionnaire. The collection
was a regular questionnaire with a LIKERT scale. According to the time, facilities and
possibilities of the research, the cluster sampling method and finally, the simple random method
have been used. Cochran's formula has also been exerted to estimate the sample size. Based on
this, the number of samples studied in the whole city of Mahshahr, taking into account 0.05
errors, is 383 cases. Considering the population of each neighbourhood, out of 36
neighbourhoods, 32 ones have a population, and a questionnaire has been distributed among
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these 32 neighbourhoods. According to this, the number of samples in each neighbourhood is
proportional to the share of the population of each one. The questionnaires of this research were
distributed among 386 citizens of Bandar Mahshahr neighbourhoods to measure the liveability
variables. Analysis of variance (ANOVA) and stepwise multiple regression were used to
examine the relationship between variables in neighbourhoods. ArcGIS107.1 software has been
exploited for spatial analysis of this information in Bandar Mahshahr neighbourhoods.
Results and discussion
The reliability of the research questionnaire is based on Cronbach's alpha coefficient of 0.83,
which indicates the suitability of this tool. The validity of the questionnaire was 0.79. Therefore,
the present questionnaire has the necessary validity in measuring the dimensions and variables
of the research. As shown in table (4), in three steps, the dimensions of liveability (leisure and
recreation infrastructure, employment and economy, security, facilities and services,
environment, housing characteristics, transportation facilities, health household characteristics,
governance and civic characteristics, facilities and equipment) have been able to predict housing
efficiency. Based on what is presented in table (5), during the first step, only leisure and
recreation infrastructure, employment and economy, security, facilities and services,
environment with standard beta coefficient of 0.446, 20% of quality variance explained life in
the city of Mahshahr. In the second step, the characteristics of housing, transportation facilities,
health and hygiene with a standard beta coefficient of 0.2, to the infrastructure of leisure and
recreation, employment and economy, security, facilities and services, environment (with
standard beta coefficient 0.446) has been added and the ability to explain the quality of life has
been increased to 0.23%, of which 0.036% has been exclusively and added related to housing,
transportation facilities, health and hygiene. In the third step, household characteristics,
governance and civil characteristics, facilities and equipment with a standard beta coefficient of
0.134, have been added to the mentioned dimensions and the ability to explain efficiency has
been increased to 0.25%, of which 0.016 percent was exclusively and additionally related to
household characteristics, governance and civil characteristics, facilities and equipment. It
should be noted that none of the biodegradability dimensions have been excluded from the
analysis.
Conclusion
The results show that neighbourhoods No. 12 (phase 4), 2, 1 (new Mahshahr) and 14 (phase 3)
have the highest level of liveability, while neighbourhoods No. 32 (phase 7), 17 (old Mahshahr),
3 (Nopag), and 24 (Taleghani town) have the lowest liveability. The more liveable areas
correspond mainly to the new Mahshahr (corporate neighbourhoods) and the less liveable ones
to the old Mahshahr (old neighbourhoods) and the migrant working-class suburbs. On the other
hand, the southwest and south neighbourhoods are more liveable and the east ones of the city
are less liveable.
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چکیده
شهر نفتی ماهشهر همچون سایر همتایان خود با نابرابری فضایی در برخـورداری از امکانـات ،خـدمات و کیفیـت
مطلوب شهری مواجه است .در حقیقت نقش نفتی و صنعتی ایـن شـهر بـر اکولـوژی اجتمـاعی دوگانـه شـهری،
ساختاریابی ،سلسلهمراتب شغلی-طبقاتی ،و طراحی و توسعه فیزیکی شهری مؤثر بوده است .در این راستا ،ارزیابی
شاخصهای زیستپذیری در سطح محالت بندر ماهشهر بهعنوان یکی از مهمترین بندرها نفتی ایـران ،میتوانـد
بیانگر تأثیرگذاری نقش و کارکرد شهر در ایجاد فضاهای نابرابر بوده و راهبردهایی جهت افـزایش شـاخصهـای
زیستپذیری و کیفیت زندگی شهروندان را به همراه داشته باشد .هدف این مطالعه ارزیابی زیسـتپذیری شـهری
در  35محله مسکونی بندر ماهشهر است .در گام بعد ،تحلیل اثرات شاخصهای زیسـتپـذیری در تعیـین میـزان
کیفیت زندگی شهری موردنظر است .برای این منظور از ابزار پرسشنامه به همراه اطالعات جمعیتی سازمان آمـار
استفادهشده است .این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجامشده است .برای سنجش تفاوت حـق بـه شـهر در
محلهها و سطحبندی محالت ،نواحی ،و مناطق از آزمونهای آنالیز واریانس ،تحلیل رگرسـیون و تحلیـل مکـانی
استفادهشده است .یافتهها نشان داده است که محلههای موردمطالعه بـا نـابرابری فضـایی دوگانـهای در رضـایت
شهروندان در ابعاد مختلف زیستپذیری و متعاقباکیفیت زندگی مواجه بوده اسـت .مطـابق نتـایج آنـالیز واریـانس
میانگین زیستپذیری در محالت شهر ماهشهر در سطح معناداری  1/32درصد یکسان نبوده و محالت مختلف از
میزان متفاوت زیستپذیری برخوردارند .مناطق زیستپذیرتر عمدتاً بر ماهشهر جدید و محالت کمتر زیسـتپـذیر
بر ماهشهر قدیم و حومههای مهاجرپذیر کارگری منطبقاند .همچنین مطابق نتایج تحلیل رگرسیون زیستپذیری
و ابعاد دوازدهگانهی در سطح معناداری  32درصد بر کیفیت زندگی در شهر ماهشهر مؤثر است .بهنحویکـه طـی
سهگام ،ابعاد زیستپذیری (زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیت ،امکانـات و خـدمات،
محی زیست+ویژگیهای مسـکن ،امکانـات حملونقـل ،سـالمت و بهداشـت+ویژگیهای خـانوار ،حکمروایـی و
ویژگیهای مدنی ،تأسیسات و تجهیزات) قادر به پیشبینی کارایی کیفیت زندگی شهروندان بودهاند.
واژگان کلیدی :شهرهای نفتی ،اکولوژی دوگانه شهری ،زیستپذیری ،بندر ماهشهر.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم صدیقه دولتشاه در رشته جغرافیا و برنامهریزی شـهری بـه راهنمـایی نویسـنده دوم و مشـاوره نویسـنده سـوم در
دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
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مقدمه
زیست پذیری زیرمجموعهای از پایداری است که مستقیماً بر ابعاد فیزیکـی ،اجتماعی -اقتصادی و روانـی زنـدگی مـردم
تأثیر میگذارد (حیدری و همکاران .)0 :0331 ،این مفهوم دربرگیرندة مجموعهای از ویژگیهای محیطی اسـت کـه آن را
به مکانی مطلوب ،مناسب و جذاب برای زندگی ،کار و بازدید همۀ مردم تبدیل میکند .این ویژگیها بـه دو دسـتۀ عینـی
(دسترسی به زیرساختهای شهری ،امنیت ،گزینههای مختلف جابـهجایی و حملونقـل ،مسـکن ،ســالمت و امکانــات
بهداشتی ،تفریح ،فضاهای عمومی جذاب و فرصتهای اقتصادی) و ذهنی -روانی (حس تعلق به مکـان ،هویـت محلـی،
سرمایۀ اجتماعی ،همبستگی ،عدالت ،صمیمیت و راحتی) طبقهبندی میشود (سلیمانی و همکـاران .)33 :0332،مـیتـوان
گفت اکثر صاحبنظران در خصوص مفهوم زیستپذیری شهری معتقدند که یک مکان زیست پـذیر بایـد امـن ،جـذاب،
دارای پیوستگی و انسجام اجتماعی ،امکانات آموزشی ،مساکن متنوع قابل استطاعت ،فضاهای عمومی باز ،مراکـز خریـد،
خدمات بهداشتی مناسب ،پایداری مناسب و تسهیالت فرهنگی تفریحی ،حملونقل مناسب و زیرساختهای بهینـه باشـد
(حاتمی نژاد و همکاران .)53 :0331 ،درواقع زیستپذیری بهعنوان ویژگیهای یـک جامعـه کـه مناسـب بـودنش بـرای
زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد ،تعریف میشود و کیفیت زندگی بهعنوان اثـرات زیسـتپذیری یـک جامعـه بـر
ســاکنان آن مطــرح میشــود ( .)Vanzerrr & Seskin,2011:3-4بــااینوجود ،مفهــوم زیســتپــذیری از جنبــههای
فراموششده در نظام برنامهریزی شهری ایران است؛ زیرا مشکالتی همچون پیامدهای ناشی از رشد جمعیت و مهـاجرت،
تنوع گروههای مهاجر ،عدم تطابق زیرساختهای شهری با حجم جمعیتپذیری شهری ،دوقطبی شدن بافتهای شـهری
به سنتی و مدرن ،عدم توجه به عدالت اجتماعی در تصمیمگیریهـای مـدیران شـهری ،عـدم تعـادل در توزیـع عادالنـه
خدمات در سطح محالت و میزان زیستپذیری و متعاقباً کیفیت زندگی شهرهای ایران را تحتالشعاع خود قرار داده است
(زیاری و همکاران .)3 :0337 ،در این راستا شهر بندر ماهشهر همچون سایر شهرهای ایران وضـعیت مشـابهی را داشـته
اســت .زیــرا مطــابق نظــر هــاروی ،ســاختار فضــایی (بــهعنوان یکــی از فاکتورهــای مهــم در توزیــع امکانــات و منــابع)
( .)Harvey,1999:33دوگانه این شهر بیانگر بیعدالتی در امکانات ،و کیفیت زندگی شهری است .از سوی دیگر کارکرد
نفتی آن ،بر نابرابریهای موجود در شهر افزوده و اکولوژی شهری دوگانهای را رقمزده است .جـذب مهـاجران بهواسـطه
صنایع مرتب با نفت و پتروشیمی ،مدیریت شهری متمرکز ،دوگانگی در بافت و ساختار شهری ،توزیع نامتعادل خـدمات و
زیرساختهای شهری و این شهر را به لحاظ ارائه شاخصهای زیستپذیری در شرای ویژهای قرار داده است .مـیتـوان
گفت غلبهی نظام سرمایه محور با تقسیم ناعادالنه امکانات فضایی ،رفاهی و شهری در ماهشهر ،جامعـهی دوگانـهای را
برای این شهر رقمزده است .حاصل این دوگانگی در دوگانگی فضایی-شهری ،اقتصادی ،نابرابری در امکانات و خـدمات
بهداشتی و آموزشی ،و درنهایت عدم انسجام شهری بروز کرده است (غالمیپور و کالنتری .)017:0337 ،درواقع یکـی از
مهمترین دالیل شکلگیری جغرافیای شهری متفاوت شهر نفتی بنـدر ماهشـهر ،تفکـر انگلیسـی منطبـق بـر مهندسـی
اجتماعی جهت جدایی فضایی و نهایتاً جدایی اجتماعی میان فقیر و غنی ،برخوردار و محروم ،رسمی و غیررسمی ،مدرن و
سنتی و بوده است .این تضاد در اصطالح "شهرکیها ،بومیها " جلوه یافته است .این در حالی است که مدیریت شهری
ماهشهر در جهت افزایش فضاهای عمومی در این شهرهای مهاجرپذیر حرکت نکرده است و عمالً به تشدید نابرابریهـا
کمک کرده است .در این زمینه اهمیت و ضرورت ارزیابی و تحلیل مکانی شاخصهای زیسـتپـذیری شـهری بـهعنوان
مشخصهی کیفیت زندگی در شهر نفتی بندر ماهشهر میتواند شناخت کاملتری را پیش روی مدیران شهری قرار دهد .و
زمینه ای برای ترسیم نقشه راه مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول در جهت آگاهی از وضعیت موجود و اقـدام بـرای
تحقق وضعیت مطلوب باشد .لذا هدف این پژوهش ،ارزیابی زیستپذیری شهری در شهرهای نفتـی ایـران (موردمطالعـه:
بندر ماهشهر) است .درنهایت سؤاالت اصلی پژوهش به شرح زیر خواهند بود :وضعیت برخورداری ساکنان محـالت شـهر
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نفتی بندر ماهشهر در دستیابی به شاخصهای زیستپذیری چگونه است شاخصهای زیستپـذیری چگونـه بـر میـزان
کیفیت زندگی ادراكشده از سوی ساکنان شهری محالت مختلف بندر ماهشهر تاکنون در دنیا تحقیقات فراوانی در زمینه
زیست پذیری شهرها صورت گرفته است ،اما در کشور ما تحقیقات چندانی پیرامون آن صورت نگرفتـه اسـت .بااینحـال،
مطالعاتی در این زمینه در ایران ارائهشدهاند که بخشی از آنها که در راستای مطالعه حاضر هستند ،میپـردازیم .رهنمـا و
همکارانش ( )0331در مقالهای با «عنوان ارزیابی و سـنجش زیسـتپذیری شـهری در کالنشـهر اهـواز» شـاخصهای
زیستپذیری شهری در مناطق  1گانه شهر اهواز را موردبررسی قرار دادهاند .روش تحقیق توصیفی –تحلیلـی بـوده و بـا
کمک روشهای آنتروپی شانون و روش تصمیمگیری چند معیاره ویکور مناطق  1گانه شـهر اهـواز ارزیـابی و رتبهبنـدی
شده است .نتایج تحقیق نشان داده است منطقه  3شهر اهواز دارای بیشترین میزان زیستپذیری و منطقه  2شـهر اهـواز
دارای کمترین میزان زیستپذیری نسبت به سایر مناطق هستند .ساسانپـور و لطیفـی ( )0332باهـدف بررسـی زیسـت
پذیری توسعه پایدار مناطق کالنشهر اهواز را ارزیابی نمودند .روش ایشان تحقیـق توصـیفی – تحلیلـی بـوده و جامعـه
آماری شامل مناطق و شهروندان کالنشهر اهواز میباشد .نتایج پژوهش نشان داد که زیست پذیری کالنشهر اهـواز در
هر چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی در حد نامطلوب ارزیابیشده است ،که این روند به سمت توسعه
پایدار پیش نخواهد رفت .ساسانپور ( )0331بـا بررسـی ابعـاد زیسـتپـذیری شـهر اراك بـا روش مـدلهـای چندگانـه
تصمیمگیری ،شهر اراك را شهری زیستپذیر ارزیابی نمینماید و آینده این شهر را در مسیر توسعه پایدار پیشبینی نمی
نماید .توالیی و خزاعی نژاد ( )0331زیست پذیری منطقه  05تهران را مطالعه نمـوده و نتـایج نشـان داده اسـت در بعـد
اقتصادی محلههای کوثر و آبشار نامطلوبترین و محلههای ایران و قیام مطلوبترین بودند .در بعد اجتماعی محله شهید
هرندی بدترین وضعیت و محلههای قیام و ایران زیسـتپـذیرترین محلـهها بودنـد .همچنـین در بعـد تـاریخی نازیسـت
پذیرترین محله کوثر و مطلوبترین محلهها سنگلج بودند .در بعد خدمات و زیرساختها ،نامطلوبترین محلـهها پامنـار و
بهارستان و مطلوبترین محله قیام بودند .در بعد محیطی نامطلوبترین محله بازار و امامزاده یحیی و مطلوبترینها قیام
و سنگلج معرفی شدند .در بعد مدیریت شهری نازیست پذیرترین محله بـازار و زیسـت پـذیرترین محلـه پامنـار و ایـران
میباشد .همچنین برای بررسی زیست پذیری محلههای شهر تبریز پورمحمدی و بهنام ( )0331باهـدف بررسـی کیفیـت
زندگی در محالت کالنشهر تبریز پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد کـه بـین متغیرهـای (تندرسـتی ،عـدالت اجتمـاعی،
سالمت روانی ،ارزیابی خوشبختی ،حق انتخاب) باکیفیت زندگی رابطه معنیدار دارد .همچنین بین کیفیت زنـدگی از بعـد
اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی -فضایی در محالت شهر تبریز اختالف معنیدار وجـود دارد .بـر
اساس نتایج حاصل از تحقیق کیفیت زندگی در محله چمران نسبت به محالت ششگالن و چرنداب باالتر میباشد .نیوتن
( ) 5105باهدف سنجش میزان پایداری شهرهای زیست پذیر استرالیا و با استفاده از روش کمی نشان داد کـه بسـیاری از
زیرساختهای اصلی شهر که باع زیست پذیری شهرهای استرالیا شده است از منابع ناپایـدار تـأمین میشـود .الریـس
( ) 5112باهدف ایجاد یک تئوری عملیاتی از زیست پذیری در مقیاس محلـه و تعیـین معیارهـایی بـرای انـدازهگیری آن
پرداخته است .روش این پژوهش کمی و کیفی میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که محالت متراکم ازنظـر جمعیـت و
مسکن در دستیابی به شرای زیست پذیری موفقتر هستند و تفاوت معناداری میان محالت ازنظر دستیابی به ابعاد زیست
پذیری وجود دارد .زناال0و همکاران ( )5151برای ارزیابی زیستپذیری میبایست از شـاخص ترکیبـی اسـتفاده کـرد کـه
بهطور همزمان میبایست رفاه انسانی و هم ابعاد محیطی را بررسـی کـرد .در مطالعـهای دیگـر لـی )5151(5کـه درجـه
زیست پذیری در شهرهای مرکزی دلتای رودخانه یانگتز بررسی کرده است ،به این نتیجه رسـیده اسـت کـه فاکتورهـای
1 . Zenalla
2 . Li

-
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اقتصادی ،اجتماعی و محیطی تبیینکننده میزان زیستپذیری هستند .وی زیستپـذیری شـهرهای موردمطالعـه خـود را
تحت تأثیر سطح اقتصادی ،وضعیت اداری و برند و شهرت جهانی متفاوت ارزیابی نموده اسـت .علـیرغـم فعالیـتهـای
قابلتوجه در زیرساختها ،مسکن و تنوع اقتصادی ،شهر کواالالمپور هنوز یک شهر زیستپذیر نیست و برای رسیدن بـه
این مهم نیازمند توجه به روح شهر بیش از دسـتاوردهای فیزیکـی اسـت (هـادی و همکـاران .)5107،از طرفـی

بیبـاری0

( )5103با ارائه مقاله مروری در مورد هوشمندی شهرها در عصـر کـالن دادههـا و سافسـکا )5107(5بامطالعـه هوشـمند
سازی شهری بهسوی آینده زیستپذیر پایدار ،گزارش دادند که شهرهای هوشمند فرصتهای فراوانـی را بـرای زیسـت
پذیری آینده شهرها فراهم میکنند .به نظر میرسد این امر هم از طریق کـاربرد تکنولـوژی و اینترنـت و هـم از طریـق
افزایش انعطافپذیری محی های شهری بهواسطه کارایی بیشتر و توسعه ابداعات فراهم میشود .در پایان میتوان گفـت
تفاوت این مطالعه با مطالعات گذشته در این است که مطالعات قبلی بیشتر به زیستپذیری شـهری و کیفیـت زنـدگی در
شهرها پرداختهاند .و کمتر به ارزیابی زیستپذیری شهری در شهرهای نفتی پرداخته شده است .این مطالعـه بـه ارزیـابی
زیستپذیری شهری در شهرهای نفتی پرداخته است و نشان میدهد چگونه نفت و صنعت باع به وجود آمـدن سـاختار
دوگانه شهری میشوند.
مبانی نظری
نظریه زیستپذیری برای نخستین بار توس آبراهام مازلو با هرم نیازهای اجتماعی شکل گرفت و با افزایش نگرانیهـا و
رقابت اقتصادی شهرهای جهان اولین بار توس هنـری لفـاردی در سـال  0317وارد ادبیـات شهرسـازی (ساسـانپـور و
همکاران )0331:513 ،و مباح برنامهریزی شهری شد .مفهوم زیسـتپذیری (غفاریـان و همکـاران )10 :0332 ،معـرف
ویژگیهایی است که یک مکان را به مکانی تبدیل میکند که مردم تمایل دارند در آنجا زنـدگی کننـد .بـه نظـر برخـی
صاحبنظران شهرها کانونهایی پرآسیب هستند که همواره در معرک انواع خطرات ناشی از آلودگیهای صنعتی ،بالیای
زیستمحیطی ،و اثرات گرمایش جهانی هستند .امروزه موضوع زیستپذیری شهرها در کانون توجـه محققـان و تصـمیم
گیران قرارگرفته است ( .)Lesutis,2020:112زیستپذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان برای تأمین نیاز زیسـتی
ساکنا ن اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد بستر شکوفایی توانمنـدیهای عمـوم شـهروندان
مطرح میشود (زیاری و همکاران .)11:0331 ،مفهوم زیستپذیری دربرگیرنده موضوعاتی مانند کیفیت محیطـی ،ایمنـی،
آسـایش ،زیباییشـناختی ،وجــود خـدمات سـرگرمی و فرهنگـی ،و وجـود امکانـات رفــاهی اشـاره دارد (ایـراندوســت و
همکاران .)000 :5101،این اصطالح اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیـتهـای افـراد آن
جامعه دارد .مبانی کلیدی که به این رویکرد استحکام میبخشد شامل عدالت ،امنیـت ،مشـارکت ،تفـرج و توانمندسـازی
است (زیاری و همکاران .)0:0337 ،دسترسی ناکافی به مسکن و تجاریسازی فضاهای عمومی از جمله معضـالت مهـم
در توسعه شهری محسوب میشود ( )Aalbers & Gibb, 2014که میتواند عدالت فضایی را در شهر به چـالش بکشـد
( .)Lesutis,2020:112با غلبه روزافزون نگرشهـای نئـولیبرال در سیاسـتگذاریهای شـهری کـه منجـر بـه حضـور
پررنگتر بازیگران بخش خصوصی و کمرنگتر شدن غلبه نهادهای عمومی میشود ،الزم است سیاسـتهای بلندمـدتی
برای مقابله با اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی آن بر زندگی شهروندان اتخاذ گـردد (یغفـوری و کاشـفیدوسـت:0337 ،
 .)10مدیریت شهری فعلی به سمتی در حرکت است که هرچه بیشتر از رویکردها و اقـدامات بـازاری حمایـت میکنـد و
درنتیجه سرمایهگذاری در مساکن و فضاهای عمومی در حال تقلیل اسـت ( .)Domaradzka,2019:874بـهعنوانمثال،
1 . Bibari
2 . Sofeska
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شهروندان ساکن در حاشیه شهرها معموالً بیشتر در برابر مخاطرات شهری آسیبپذیر هستند و خود تا حدودی بـهتنهایی
اثرات این مخاطرات را سازماندهی میکنند .به همین منظور در خصوص برخی مناطق مانند حاشـیه شـهرها الزم اسـت
که بهجای اولویتدهی به جنبههای سوددهی اقتصـادی در ایـن منـاطق بـه جنبـههـای کاربردهـای آنهـا توجـه شـود
( .)Meriläinen,2020:187آنچه همواره در تعریف زیست پذیری بر آن تأکید شده است ،در نظر گرفتن کلیت آن است.
چنانچه ریبسینزکی در بیان اهمیت جامعنگری در زیست پذیری آن را به یک پیاز تشبیه کرده است .بنا بر تعبیر او زیست
پذیری همچون پیاز است .در ظاهر ساده اما متشکل از الیههای متعدد ازاینرو اگر به هر الیه جداگانـه و مجـزا از سـایر
الیهها نگریسته شود کلیت آن از دست میرود .در جدول ( )0نمونههایی از تعاریف ارائهشده بهاجمال آورده شده تا ضـمن
نشان دادن تنوع موجود ،در رسیدن به تعریف و درك و بینش جامعتر کمک کند.
جدول شماره  .1برخی از تعاریف ارائهشده درباره زیست پذیری و شهر زیست پذیر (منبع :سلیمانی و همکاران)1395 ،
پژوهشگر
شهرالدین5111 ،

تخصص
جغرافیا

مکان
مالزی

لو لبی5101 ،

جغرافیا

مالزی

واحـــــــــــد اطالعـــــــات
اکونومیست5105 ،

تخصــصهای
گوناگون

اروپا

محمودی و همکاران5102،

جغرافیا

مالزی

تعریف
شهر زیست پذیر تأمینکنندة مسکن و فضای زندگی بـرای همــۀ گروههـای
قومی ،برای کار و زندگی در کنار هم ،مکـانی جــذاب ،پویـا ،سـالم و امـن و
تأمینکنندة نیازهـای اساسـی زنـدگی همـۀ مردم است .این شـهر همچنـین
تضــمینکنندة کیفیـــت مطلـــوب زنــدگی در فعالیتهــای اجتمــاعی ،امــاکن
عمـومی جـذاب ،حفــظ حـریم خصوصـی ،سـالمت اقتصـادی ،اجتمـاعی و
سرزندگی زیستمحیطی است.
مجموعۀ ویژگیهای محی شـهری کـه آن محـی را مکـانی جـذاب بـرای
زندگی میکند ،زیست پذیری نامیده میشود.
شهر زیست پذیر میتواند به کیفیت باالی زنـدگی کمک کنـد ،شیوة زنـدگی
و وضعیت سالمتی شهروندان را تحت تـأثیر قـرار دهـد و نشـاندهندة ثبـات
محی ساختهشده باشد
زیست پذیری بهبود کیفیت فضاهای شهری در شـهرهای مــدرن همـراه بـا
انسانی کردن آنها تا حد ممکن است.

در دهه  1980که زیست پذیری به یک موضوع محبوب تبدیل شد همزمان طراحان شروع به مطالعه تغییرات در الگوهای
توسعه ،از طریق کاهش مراکز شهری تا مناطق بهسرعت در حال رشد حومه نمودند .یک سری از گزارشها پدیدار شـدند
که مفروضات رشد سنتی را به چالش کشیدند و مناطقی کـه "پیشـگام طیـف گسـتردهای از تالشهـای نوآورانـه بـرای
زیستپذیرتر نمودن جوامع بودند "را برجسته نمودند .زیست پذیری بهعنوان ویژگیهای یـک جامعه که مناسـب بـودنش
برای زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد ،تعریف میشود.
روش پژوهش
این مطالعه یک پژوهش توصیفی_تحلیلی با اسـتفاده از مطالعـات اسـنادی و دادههـای پرسشـنامهای اسـت .گـردآوری
اطالعات به روش کتابخانهای و میدانی با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است .ابزار گردآوری ،یک پرسشنامه مـنظم
و با طیف لیکرت بوده است .واحد مطالعه در این پژوهش خانوار است .زیرا مردم درك و آگاهی بهتر و کامـلتری نسـبت
به زیستپذیری و کیفیت زندگی محل سکونت خود دارند .بـا توجـه بـه زمـان ،امکانـات و مقـدورات پـژوهش ،از روش
نمونهگیری خوشهای و نهایتاً روش ساده تصادفی استفادهشده است .حجم جامعه آمـاری در ایـن پـژوهش  021155نفـر
جمعیت شهر می باشد ،همچنین برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده اسـت .بـر ایـن اسـاس تعـداد
نمونه موردمطالعه در کل شهر ماهشهر با در نظر گرفتن  1/12خطا 313 ،مورد است که با در نظـر داشـتن جمعیـت هـر

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،3پاییز 1400

70

محله ،از میان  31محله 35 ،محله دارای جمعیت است که پرسشنامه بین این  35محله توزیع گردیده است .بر این اساس
تعداد نمونه در هر محله به نسبت سهم تعداد جمعیت هر محله و بر اساس رابطه ذیل تعیینشده است.

پرسشنامههای این تحقیق میان  313نفر از شهروندان محلههای بندر ماهشهر توزیعشده تـا متغیرهـای زیسـتپذیری را
سنجش نمایند .جدول شماره ( )5نسبت پرسشنامه توزیعشده به هر محله را نشان میدهد .روش تجزیـهوتحلیل ،آزمـون
تحلیل واریانس ( )ANOVAو نیز برای بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرها در محلهها از رگرسیون چندگانـه گامبـهگام
استفادهشده است .برای تحلیل فضایی_مکانی این اطالعـات در محلـههای بنـدر ماهشـهر از نرمافـزار ArcGIS107.1

استفادهشده است .جدول شماره ( )3ابعاد و شاخصهای زیستپذیری را نشان میدهد.
جدول شماره  .2نسبت پرسشنامه توزیعشده به هر محله
شماره محله
0
5
3
1
2
1
1
3
01
00
05
03
01
02
01
07
01
03
51
50
55
53
51
52
51
53
31
30
35
31
32
31

جمعیت هر محله
1512
1201
7331
7033
01102
5333
2113
7721
7715
1077
1531
5510
2731
3530
5171
1132
3113
1323
3017
2530
2301
1231
1111
1115
702
701
301
213
353
101
0312
5550
021155

تعداد پرسشنامه توزیعشده در هر محله
01
50
01
07
51
7
01
03
03
51
02
2
01
1
7
00
3
02
55
03
01
01
01
07
1
3
1
5
1
3
1
1
313

نسبت پرسشنامه توزیعشده در هر محله
5/10
2/11
1/13
1/13
1/51
0/15
3/12
1/31
1/31
2/55
3/30
0/31
3/12
5/11
0/15
5/17
5/31
3/30
2/71
3/33
3/12
1/07
1/07
1/13
0/11
1/71
0/11
1/25
0/11
1/71
0/21
0/21
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جدول شماره .3ابعاد و شاخصهای زیست پذیری
متغیر

شاخص

بعد
آلودگی
محی زیست

کیفیت بصری (چشمانداز)
کیفیت فضای سبز

تأسیسات
خدمات

زیست
پذیری

امنیت

حکمروایی

اقتصاد

آموزش

امکانات و خدمات زیربنایی
دسترسی (ارتباطی)
خدمات (بانکی-پستی-اینترنت)
فضای عمومی
جرم و جنایت
مراکز انتظامی و امنیتی
تصادفات جادهای
خدمات آتشنشانی
مشارکت
قانونمندی
عدالت اجتماعی
کارایی و اثربخشی
عملکرد شهرداری و
شورای شهر
عملکرد دولت
درآمد
هزینه
اشتغال
دسترسی به مدارس
کیفیت مدارس
آموزش عالی
مشارکت و همبستگی

خانواده
تفریحات و
سرگرمی

وضعیت تغذیه
تفریحات و اوقات فراغت
ورزشی
فیلمهای صداوسیما
مراقبتهای پزشکی و بهداشتی

بهداشت و سالمت
هزینههای درمان
قیمت مسکن
مسکن

حملونقل

اجاره مسکن
امکانات و تأسیسات مسکن
حملونقل عمومی
ترافیک
کیفیت خیابانها

پژوهشگر
رهنما و همکاران (-)0331زیاری و همکاران (-)0331
توالیی و همکاران ()0331
رهنما و همکاران (-)0331منصوریان و عظیمی (-)0331
آقایی زاده و همکاران ()0331
رهنما و همکاران (-)0331منصوریان و عظیمی (-)0331
زیاری و همکاران(0331
زیاری و همکاران (-)0331توالیی و همکاران (-)0331
مرسر ()5117
منصوریان و عظیمی ()0331
منصوریان و عظیمی ()0331
توالیی وهمکاران ()0331
رهنما و همکاران ( -)0331آقایی زاده و همکاران ()0331
رهنما و همکاران ( -)0331توالیی و همکاران ()0331
آخوندی و همکاران ()0333
آخوندی و همکاران ()0333
شارعپور و همکاران ( -)0332زیاری و همکاران ()0331
مرسر ( -)5117زیاری و همکاران ()0331
توالیی و همکاران (-)0331مرسر ()5117
آخوندی و همکاران ()0333
داس ( -)5111آخوندی و همکاران ()0333
)rapley(2005
)Massam(2002)-rapley(2005
)Ji and Xu(200)-UN-Habitat(1998
)UN-Habitat(1998)-mcmahon(2002
)-UN-Habitat(1998)-Das(2008
مرسر ( -)5117آخوندی و همکاران ()0333
مرسر (massam(2002)-santos & )5117
)martins(2007
مرسر (mcmahon(2002)- uiegin(2001) 5117
شارعپور و همکاران (rapley(2005)-Ji and )0332
)xu(2002
مرسر (uiengin(2001)- )5117
زیاری و همکاران ( -)0331آقایی زاده و همکاران ()0331
)Uiengin(2001
آخوندی و همکاران ()0333
)World health organization(1997)das(2008
)das(2008
رهنما و همکاران ( -)0331زیاری و همکاران (-)0331
داس ()5111
رهنما و همکاران ( -)0331زیاری و همکاران (-)0331
داس ()5111
زیاری و همکاران(0331
آقایی زاده و همکاران ( -)0331منصوریان و عظیمی(0331
جان لی ( -)5111رهنما و همکاران ()0331
)cinneide and fahy(2008)mcmahon(2002)-jaanlee(2008

محدوده موردمطالعه
شهر بندر ماهشهر بهواسطه توسعه فعالیتهای وابسته به نفت از قبیل صـنایع پتروشـیمی و بنـدرها کشـتیرانی و توسـعه
اشتغال ،مهاجران بسیاری را به خود جذب کرده است ،زیرا  10درصد از صنایع پتروشیمی کشور را به خود اختصـاص داده
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است .این نقش مهم و ملی اثرات عینی مشخص و متفاوتی را در سیما و ساختار شهر نفتی بندر ماهشهر شکل داده است.
پیامدهای این نقش و کارکرد را میتوان در گسترش حداکثری نابرابریهای فضایی ،در قالب فضاهای شهری و اجتماعی
و نابرابری در برخورداری از زیرساختها ،تأسیسات و خدمات شهری در سطح محالت و  ...مشاهده نمـود ( Diaz-parra

 .)& Lover,2020:495این شهر از دو قسمت عمده صنعتی به همراه منازل کارکنان صنایع (جامعه شـرکتی) و بخـش
قدیمی که بازار سنتی و بخش اداری شهر (جامعه محلی) است ،تشکیلشده است .نتیجه این اکولوژی دوگانه ،شکلگیری
جامعهای عاری از انسجام اجتماعی و رشد یک شهر بهصورت تفکیکشده و نامتوازن است (غالمیپور و کالنتری:0337 ،
 .)003درواقع شرکت-شهر رهیافتی استعماری و مبتنی بر برتری جامعه شرکتی بر اجتماعت محلی و بـومی بـوده اسـت.
این بدان معناست که میان محالت برنامهریزیشده نفتی و محالت غیررسمی و حاشیهای نامنظم و فقیر شهری شـکاف
بزرگی وجود دارد که نهتنها پیش از انقالب که پسازآن نیز تداومیافته است .بندر ماهشهر شامل  2منطقه 00،ناحیه و 35
محله مسکونی است که در میان آنها ،تفاوت قابلمالحظهای ازنظر شرای زنـدگی سـاکنان و کیفیـت مطلـوب زنـدگی
مشاهده میشود.

شکل شماره  .1نقشه نحوه قرارگیری محالت در شهر ماهشهر

بحث و یافتهها
از جامعه آماری تمامی شهروندان شهر بندر ماهشهر تعداد  313پرسشنامه تهیهشده اسـت کـه از ایـن تعـداد  051نفـر از
پاسخگویان به پرسشنامه زن و  521نفر مرد بودهاند .همچنین از کل این تعداد  71درصد آنهـا متأهـل بودهانـد .از کـل
افراد نمونه حدود  27درصد آنها دارای مدارك دانشگاهی (باالتر از فوقدیپلم) بوده و  13درصد از کل افراد کارمند بوده
اند .از شهروندان پاسخگو به پرسشنامه حدود  01درصد ( 15نفر) درآمد کمتر از یکمیلیون تومان 31 ،درصد درآمد بین 0
تا  3میلیون و  51درصد درآمد  3تا  2میلیون تومان و  7درصد درآمد باالتر از  2میلیون تومان را اظهـار کـردهانـد .بقیـه
پاسخگویان در این خصوص اظهارنظری نداشتهاند .پایایی این ابزار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر بـا 31
درصد است که نشاندهنده مناسب بودن این ابزار است .همچنین روایی پرسشنامه نیز بر اسـاس روش  KMOبرابـر 13
درصد بهدستآمده است .بنابراین پرسشنامه حاضر اعتبار الزم را در اندازهگیری ابعـاد و متغیرهـای تحقیـق دارا میباشـد.
جدول  ،1نتایج آزمون آنالیز واریانس ،تفاوت در سطح میزان زیسـتپـذیری محـالت  35گانـه شـهر ماهشـهر را نشـان
میدهد.

-
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جدول شماره  .4تحلیل واریانس شاخص زیستپذیری در محلههای بندرماهشهر
محله
0
5
3
1
2
1
1
3
01
00
05
03
01
02
01
07
01
03
51
50
55
53
51
52
57
51

میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی

مجموع مربعات
13/171
021/157
15/712
075/200
11/001
032/512
10/711
011/111
71/217
511/117
11/353
037/123
31/011
012/215
32/732
013/111
13/101
011/753
23/333
511/331
12/733
535/331
12/737
510/255
11/210
531/317
21/507
502/130
10/550
031/511
03/131
011/007
05/352
010/210
52/501
032/512
23/750
075/011
11/211
305/350
15/303
013/123
37/500
071/511
25/051
071/521
32/105
025/111
20/550
513/532
12/733

درجه آزادی
51
321
51
321
51
321
30
320
30
321
30
321
30
321
30
321
30
325
30
325
30
325
30
325
30
325
30
325
30
325
30
321
30
321
30
321
30
320
30
321
30
321
30
321
30
321
30
321
30
325
30

میانگین

F

Sig.

1/17

3/512

1/111

1/01

5/135

1/111

3/00

5/137

1/111

3/50

3/701

1/111

3/11

3/527

1/111

3/35

5/713

1/111

3/07

5/515

1/111

3/51

5/103

1/111

3/25

1/111

1/111

3/30

5/175

1/111

5/535

1/111

3/31

3/121

1/111

3/71

3/150

1/111

3/03

3/121

1/111

3/53

5/101

1/111

3/10

3/512

1/111

3/11

5/135

1/111

3/21

5/137

1/111

3/52

3/701

1/111

1/00

3/527

1/111

3/73

5/713

1/111

3/17

5/315

1/111

3/13

5/515

1/111

3/01

5/103

1/111

3/53

5/175

1/111

3/11

5/535

1/111

1/01
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53
31
30
35
31
32
31

درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی
میان گروهی
درون گروهی

535/331
10/101
573/155
11/001
025/001
31/305
011/135
10/112
073/003
33/531
011/511
27/102
027/017
20/550
513/532

325
30
325
30
325
30
325
30
325
30
321
30
325
30
325

3/72

3/121

1/111

3/71

1/131

1/111

3/71

3/210

1/111

3/17

3/253

1/111

3/31

3/315

1/111

3/31

1/111

1/111

3/53

5/175

1/111

درمجموع میتوان گفت که میانگین میزان زیستپذیری در میان تمام محالت شهر ماهشـهر در سـطح معنـاداری 1/32
درصد یکسان نبوده و محالت مختلف از میزان متفاوت زیستپذیری برخوردارند .بهنحویکه محالت شماره ( 05فـاز ،)1
( 0 ،5ماهشهر جدید) و ( 01فاز  )3دارای باالترین سطح زیستپذیری بوده درحالیکـه محـالت شـماره ( 35فـاز 07 ،)7
(ماهشهر قدیم)( 3 ،نوپاژ) ،و ( 51شهرك طالقانی) از کمترین میزان زیستپذیری برخوردارند .مناطق زیستپذیرتر عمـدتاً
بر ماهشهر جدید (محالت شرکتی) و محالت کمتر زیستپذیر بر (محالت قدیمی) ماهشهر قدیم و حومههای مهاجرپذیر
کارگری منطبقاند .از زاویه دیگر ،محلههـای جنـوب غـرب و جنـوبی زیسـتپـذیرتر و محلـههـای شـرق شـهر کمتـر
زیستپذیرند.

شکل شماره  .2سطحبندی محالت بندر ماهشهر بر اساس شاخص زیستپذیری

تحلیل رگرسیون کیفیت زندگی شهروندان شهر ماهشهر با توجه بـه شـاخصهـای دوازدهگانـه زیسـتپـذیری بـه روش
گامبهگام جداول ( 2و  )1ارائهشده است.
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جدول شماره  .5ضریب همبستگی چندگانه
گامها
0
5

3

F

()Sig
P> /112

متغیرهای پیشبین

()R

()R2

زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیـت،
امکانات و خدمات ،تأسیسات و تجهیزات ،محی زیست
زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیـت،
امکانات و خدمات ،تأسیسات و تجهیزات ،محی زیست+
ویژگیهای مسکن ،امکانات حملونقل ،سالمت و بهداشت
زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیـت،
امکانات و خدمات ،محی زیست +ویژگیهـای مسـکن ،امکانـات
حملونقل ،سالمت و بهداشت +ویژگیهای خانوار ،حکمروایـی و
ویژگیهای مدنی ،تأسیسات و تجهیزات

1/111

1/51

خطای برآورد
استاندارد
1/73

21/71

1/112

1/53

1/70

33/11

P> /112

1/210

1/52

1/70

51/31

P> /112

با توجه به مقدار باالی  Fمشخص میشود که این رگرسیون از معناداری بسیار باالیی برخوردار است .چنانکـه در جـدول
( )2مشاهده میشود ،طی سهگام ،ابعاد زیستپذیری (زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشـتغال و اقتصـاد ،امنیـت،
امکانات و خدمات ،محی زیست+ویژگیهـای مسـکن ،امکانـات حملونقـل ،سـالمت و بهداشـت+ویژگیهـای خـانوار،
حکمروایی و ویژگیهای مدنی ،تأسیسات و تجهیزات) قادر به پیشبینی کارایی مسکن بودهاند .بر پایه آنچه که در جدول
( )1ارائهشده ،طی گام اول ،تنها زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصـاد ،امنیـت ،امکانـات و خـدمات،
محی زیست با ضریب بتای استاندارد  51 ،1/111درصد از واریانس کیفیت زندگی در شهر ماهشهر را تبیین نموده اسـت.
در گام دوم ویژگیهای مسکن ،امکانات حملونقل ،سالمت و بهداشت با ضریب بتای استاندارد  ،1/5به زیرسـاختهـای
اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیت ،امکانات و خدمات ،محی زیسـت (بـا ضـریب بتـای اسـتاندارد )1/111
افزودهشده و توان تبیین کیفیت زندگی را به  1/53درصد رسانده ،که از این مقدار 1/131 ،درصـد بهصـورت انحصـاری و
افزوده مربوط به مسکن ،امکانات حملونقل ،سالمت و بهداشت بوده است .در گام سوم ویژگیهای خانوار ،حکمروایـی و
ویژگیهای مدنی ،تأسیسات و تجهیزات با ضریب بتای استاندارد  ،1/031بـه ابعـاد ذکرشـده ،افزودهشـده و تـوان تبیـین
کارایی را به  1/52درصد رسانده ،که از این مقدار 1/101 ،درصد بهصورت انحصـاری و افـزوده مربـوط بـه ویژگـیهـای
خانوار ،حکمروایی و ویژگیهای مدنی ،تأسیسات و تجهیزات بوده است .الزم به ذکر است که هیچیـک از ابعـاد زیسـت
پذیری از تحلیل کنار گذاشته نشدهاند.
جدول شماره  .6ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی کارایی کیفیت زندگی شهری در بندر ماهشهر از طریق متغیرهای
پیشبین در رگرسیون

گامها
3

ضریب بتای
غیراستاندارد

5/15
7/11

1/11

1/270
1/111

1/515
1/131

-1/211
1/123

1/123
1/113

1/131

-0/51
7/37

1/11

1/127
1/117
1/231

1/013
1/113
1/135

1/51
1/331

3/51
-0/12
1/11

1/15
1/11

مقدار T

5

مقدار ثابت
زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیـت،
امکانات و خدمات ،تأسیسات و تجهیزات ،محی زیست
مقدار ثابت
زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیـت،
امکانات و خدمات ،تأسیسات و تجهیزات ،محی زیست
ویژگیهای مسکن ،امکانات حملونقل ،سالمت و بهداشت
مقدار ثابت
زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیـت،

خطای
استاندارد

معناداری

0

مقادیر ثابت و
پیشبین

ضریب
بتای
استاندارد
1/111

-
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امکانات و خدمات ،تأسیسات و تجهیزات ،محی زیست = x1
ویژگیهای مسکن ،امکانات حملونقل ،سالمت و بهداشت = x2
ویژگیهای خانوار ،حکمروایی و ویژگیهـای مـدنی ،تأسیسـات و
تجهیزات = x3

1/103
1/031

1/013
1/130

1/070
1/031

5/13
5/02

1/15
1/15

بنابراین معادله رگرسیونی بهصورت زیر درآمده است:
)E(Y|x1,x2,x3)= 0.867+0.596(x1)+0.413(x2)+0.196(x3

نتیجهگیری
مفهوم زیستپذیری به موضوعاتی مانند کیفیت محیطی ،ایمنـی ،آسـایش ،زیباییشـناختی ،وجـود خـدمات سـرگرمی و
فرهنگی ،و وجود امکانات رفاهی اشاره دارد .بسیاری از پژوهشگران معتقدند میان زیستپذیری و کیفیت زنـدگی ارتبـاط
تنگاتنگی وجود دارد .باوجوداین تشابه ،زیستپذیری را به معنای وجود امکانات و محی های ساختهشده و طبیعی (کیفیت
عینی) و کیفیت زندگی را به مفهوم تجربه و قضاوت ساکنان (بهعنوان یـک مفهـوم ذهنـی) در اسـتفاده از محـی هـای
گفتهشده دانستهاند .در این راستا ساختار دوگانهی شهر ماهشهر نیز به علت جذب مهاجران بهواسطه صنایع مرتب با نفت
و پتروشیمی ،مدیریت شهری متمرکز ،دوگانگی در بافت و ساختار شهری ،بیانگر بیعدالتی در امکانات ،و کیفیت زنـدگی
شهری است .لذا در این پژوهش ،به ارزیابی و تحلیل مکانی شاخصهـای زیسـتپـذیری شـهری بـهعنوان مشخصـهی
کیفیت زندگی در شهر نفتی بندر ماهشهر پرداختهایم.
در این راستا باهدف شناخت وضعیت زیست پذیری با استفاده از آنالیز واریانس مشخص گردید ،میـانگین میـزان زیسـت
پذیری در میان تمام محالت شهر ماهشهر در سطح معناداری  1/32درصد یکسـان نبـوده و محـالت مختلـف از میـزان
متفاوت زیستپذیری برخوردارند .بهنحویکه محالت شماره (05فاز (0 ،5 ،)1ماهشهر جدید) و (01فاز  )3دارای بـاالترین
سطح زیستپذیری بوده درحالیکه محالت شماره (35فاز (07 ،)7ماهشـهر قـدیم)(3 ،نوپـاژ) ،و (51شـهرك طالقـانی) از
کمترین میزان زیستپذیری برخوردارند .مناطق زیستپذیرتر عمدتاً بر ماهشهر جدید (محالت شرکتی) و محـالت کمتـر
زیستپذیر بر (محالت قدیمی) ماهشهر قدیم و حومههای مهاجرپذیر کارگری منطبقاند .از زاویه دیگر ،محلههای جنوب
غرب و جنوبی زیستپذیرتر و محلههای شرق شهر کمتر زیستپذیرند .در این راستا نتیجهی پـژوهش بـا نتـایج مطالعـه
غالمیپور و همکاران ( )0331مطابقت داشته و میتوان گفت شهر بندر ماهشهر به دلیل نقش و کارکرد نفتی خود دارای
اکولوژی دوگانهای در قالب محالت زیستپذیرتر (محالت شرکتی) و محالت فاقد شاخصهای زیسـتپـذیری (محـالت
سنتی و حاشیههای مهاجرنشین) است .همچنین این نتایج با یافتههای دیاز پارا و لوور ( )5151مبنی بـر امکـان افـزایش
نابرابری در شهرهای مهاجرنشین تطابق دارد است .درعینحال ،بیتوجهی مدیریت شهری به اهداف اجتماعی شـهر ،بـر
دوگانگی ساخت و بافت شهر افزوده است .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای تبیین نقش زیستپذیری در پـیشبینـی
کیفیت زندگی نشان میدهد کلیه ابعاد دوازدهگانه زیستپذیری در سطح معناداری  32درصد ،بر پیشبینی کیفیت زنـدگی
در سطح محالت شهر ماهشهر مؤثر بودهاند .بهنحویکه به طی سهگام ،ابعاد زیستپذیری (زیرساختهای اوقات فراغـت
و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیت ،امکانات و خدمات ،محی زیست+ویژگیهای مسکن ،امکانات حملونقل ،سـالمت و
بهداشت+ویژگیهای خانوار ،حکمروایی و ویژگیهای مدنی ،تأسیسات و تجهیزات) قادر بـه پـیشبینـی کیفیـت زنـدگی
بودهاند .در این زمینه ،طی گام اول ،تنها زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحـی ،اشـتغال و اقتصـاد ،امنیـت ،امکانـات و
خدمات ،محی زیست با ضریب بتای استاندارد  51 ،1/111درصد از واریانس کیفیت زنـدگی در شـهر ماهشـهر را تبیـین
نموده است .در گام دوم ویژگیهای مسکن ،امکانات حملونقل ،سالمت و بهداشت با ضـریب بتـای اسـتاندارد  ،1/5بـه
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زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیـت ،امکانـات و خـدمات ،محی زیسـت (بـا ضـریب بتـای
استاندارد  )1/111افزودهشده است .در گام سوم ویژگیهای خانوار ،حکمروایی و ویژگیهای مدنی ،تأسیسات و تجهیـزات
با ضریب بتای استاندارد  ،1/031به ابعاد ذکرشده ،افزودهشده و توان تبیین کارایی را به  1/52درصد رسـانده اسـت .ایـن
نتیجه با یافتههای عیسیلو و همکاران ( )0335که کیفیت مطلوب زیستی را نتیجهی زیستپذری میدانند ،مطابقت دارد.
الزم به ذکر است که هیچیک از ابعاد زیستپذیری از تحلیل کنار گذاشته نشدهانـد .بنـابراین مـیتـوان گفـت توجـه بـه
شاخصهای زیستپذیری بهویژه در جوامع محلی و حاشیهنشین شهر بندر ماهشهر میتواند برافزایش کیفیـت زنـدگی در
این شهر مؤثر بوده و شکاف اجتماعی ،اکولوژیکی و جغرافیایی مشهود در شهر را کمرنگتر نماید.
در این راستا پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:
 توجه به ابعاد زیستپذیری (بهویژه زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیت ،امکانات و خدمات،محی زیست ،مسکن ،امکانات حملونقل و سالمت و بهداشت) در محلههای سـنتی و بافتهـای حاشـیهای شـهر بـرای
ارتقای کیفیت زندگی و کمرنگ نمودن اکولوژی و بافت دوگانه شهری ماهشهر.
 تالش مدیریت شهری برای ایجـاد تعـادل در برخـورداری از زیرسـاختها ،تأسیسـات و خـدمات شـهری در دو بافـتشرکتیها و محلیها بهویژه در ابعاد زیرساختهای اوقات فراغت و تفریحی ،اشتغال و اقتصاد ،امنیت ،امکانات و خـدمات،
محی زیست که بیشترین تأثیر را در کیفیت زندگی شهری شهر ماهشهر داشتهاند.
 تعریف مدیریت اجتماعی (با تمرکز بر فراهم ساختن امکانـات فراغتـی ،بهبـود محی زیسـت ،حملونقـل ارزان ،بهبـوددسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی ،ارتقای امنیت و )...در مجموعه مدیریت شهری بهویژه در حاشیههای مهاجرنشین،
صرفاً با اهداف اجتماعی و بدون در نظر گرفتن جنبههای اقتصادی ،صرفاً باهدف کاهش شکاف اجتماعی میـان سـاکنان
بافت دوگانه شهر.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری میباشد حامی مالی نداشته است.
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