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Abstract 
 

 

Background and Aim: Considering the importance of urban prosperity, the purpose of this study is to 

investigate the distribution of urban prosperity indicators and prioritize these indicators in the five areas of 

Mahshahr port . 
Methods: The research method used in this research is theorical-applied with a main descriptive-analytical 

approach and the five areas of Mahshahr port have been studied on a case-by-case basis. Using the theoretical 

foundations of the research and the research background, the research variables were prepared. Then a 

questionnaire was designed that includes 6 indicators and 21 criteria and 63 sub-criteria. Then the designed 

questionnaire was distributed among the statistical population and its results were analyzed using t-test and 

analysis of variance and Scheffe test. 
Findings and Conclusion: At the beginning, the differences between the groups and the means were studied 

as raw data, the results of which showed that the indicators have a high level of significance (Sig) for the 

urban prosperity of the regions. Then, the fuzzy AHP method was used to weight the criteria. The results 

showed that the productivity index with a weight of 0.203 is in the first rank and then the quality of life index 

with a rank of 0.195 is in the second rank and infrastructure with a weight of 0.187 is in the third rank. In the 

next step, the use of TOPSIS and Waspas methods and finally the Copeland integration model were 

prioritized .The results showed that the three-urban area of Mahshahr port has the highest rate and the first 

priority in terms of urban prosperity indicators, and the last area is allocated to region one. 
 

Keywords: Productivity, Infrastructure, Quality of Life, Environmental Sustainability, Urban 

Governance,Mahshahr.
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 چکیده

و  یشهر ییشکوفا یها شاخص عینحوه توز یپژوهش بررس نیهدف از ا یشهر ییشکوفا تیبا توجه به اهم زمینه و هدف:

 است.بندر ماهشهر  پنج گانه ها در مناطق شاخص نیا یبند تیاولو

و به است  یلیتحل -یفیتوص یاصل کردیبا رو کاربردی – نظریپژوهش، از نوع  نیروش پژوهش مورد استفاده در ا روش بررسی:

 ق،یتحق نهیشیو پ قیتحق ینظر یاست. با استفاده از مبان تهقرار گرف یبندر ماهشهر مورد بررس  گانه 5مناطق   یصورت مورد

. سپس گردد یم اریمع ریز 66و  اریمع 21شاخص و و  6که شامل  دیگرد یطراح یا نامه . سپس پرسشدیگرد هیته قیتحق یرهایمتغ

 هیتجز Scheffeو آزمون  انسیوار لیو تحل tآن با استفاده از آزمون  جیو نتا دیگرد عیتوز یجامعه آمار انیشده م ینامه طراح پرسش

  .دیگرد لیو تحل

قرار  یخام مورد بررس یها عنوان داده به یمورد بررس یها نیانگیها و م گروه انیامر اختالف م یدر ابتدا :و نتیجه گیری یافته ها

 یرابرخوردار هستند. سپس ب ییباال (Sig) ها از سطح معنادار  مناطق نشان داد که شاخص یشهر ییشکوفا یآن برا جیگرفت که نتا

رتبه اول و بعد از آن  206/0با وزن  یور شاخص بهره ،نشان داد جینتا. دیاستفاده گرد یفاز AHPاز روش  زین ارهایمع یده وزن

در مرحله بعد استفاده از  .در رتبه سوم قرار دارد 181/0با وزن  ها رساختیرتبه دوم و ز 195/0با رتبه  یزندگ تیفیشاخص ک

منطقه نشان داد  قیتحق جینتا مناطق پرداخته شد. یبند تیکپلند به اولو یاز مدل ادغام تیو در نها TOPSIS, Waspas یها روش

 نیرا به خود اختصاص داده و آخر یشهر ییشکوفا یها شاخص ثیاول را از ح تیو اولو زانیم نیشتریبندر ماهشهر ب یسه شهر

 است. کیاختصاص به منطقه  زیمنطقه ن
 

 

 وری، زیرساخت، کیفیت زندگی، پایداری محیطی، حکمرانی شهری، ماهشهر. بهره کلید واژه ها:

                                                           
بندی مناطق شهری بر اساس شاخص شکوفایی  سنجش و رتبه عنوان تحت رشدپایان نامه کارشناسی امستخرج از  مقالهاین   1

گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ماهشهر، نویسنده اول به به راهنمایی نویسنده دوم  (: بندر ماهشهریمورد مطالعه)شهری 

 است. ایران
  :نویسنده مسئول  ilanlou@mhriau.ac.ir 

بندی مناطق شهری بر اساس شاخص های شکوفایی شهری )مطالعه  (. سنجش و رتبه1001آتش بار, هادی, ایالنلو, مریم. ) ارجاع به این مقاله:  

 .68-18(، 6)1 ،ایفصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه .( موردی: بندر ماهشهر
 

 

mailto:ssojasi@yahoo.com
mailto:ssojasi@yahoo.com


 
 
 

 ....بندی مناطق شهری بر سنجش و رتبه
89 

 

 هألمقدمه و بیان مس
و  1)آنگهوتی  کننهد  یمه  یزنهدگ  یمناطق شههر  دردرصد آن  55نفر است که  اردیلیم 1,6جهان  یکنون تیجمع 

 یزندگ(. 2019)گزارش سازمان ملل، برسد درصد 68,0به حدود  2050شود تا سال  یم ینیب شیو پ ،(22  :2018همکاران، 

اشهتغال،  پیهدا کهردن کهار و    و  یابهد  رونهق مهی   یتصهاد رشد اق در شهرها،ها پیامدهای مثبت و منفی به دنبال دارد. در شهر

 یادیه ز ریو مقهاد یابهد   افرایش مهی  یمنابع و انرژ مصرف، گریاز طرف دکنند.  شهری، نیز رشد می خدمات مختلف نیهمچن

   .شود یم دیتول یزباله، فاضالب و آلودگ

کند، که ممکهن اسهت    یم دیدر شهرها را تهد یکیاکولوژ منابعی شهر تیجمع ریچشمگ شیحال، افزا نیدر هم

 یو فرهنگهه ی، اجتمههاعیاقتصههاد ( و مسهها ل2016)حسههینی و همکههاران، شود یشهههر امکانههات تیمنجههر بههه محههدود 

ها)ارگههاس و همکههاران،  (، زیرسههاخت189: 2012، 6امیرطهماسههبی و ، لیکیههاردی26: 2011و همکههاران،  2ی)کوبینههامختلف

و  6)لوسهی کی، فقهر و تفک ینهابرابر (، 80  :2018، 5 کسی چن و)(، بخش مسکن 18: 2018، 0، ناظمی و مدانی689  :2016

 سههتیمسهها ل ز ژهیههاشههتغال و بههه و (، 020 :2002، 8، جارگوسههکی590  :2008، 1، مینگینههون816: 2018همکههاران، 

 .  کشد یش مرا به چال(   260: 2018، 10، فرناندز و وو29: 2011، کوبینا، 61: 2011، 9ی)آمین و مرشدطیمح

، 11شکل گرفتند،)بلورز داریتوسعه پا تحت یدیجد میمفاه در شهرها یطیمح ستیز یجد مشکالتدر پاسخ به 

، 12: 2016و همکاران،  16)فیو نقل سبز حمل سبز، یشهرهابه مانند:  (،689: 2015، 12موری و یاماشیتا ،090: 2016

 یحکمران(، 896  :2018و همکاران،  15اکوسیتی، برندسازی شهر، برند شهر سبز)چن ,(61  :2011و همکاران،  10حسا

، 19شهر سالم)هالی (152، 2018، 18، روالندت152: 2018و همکاران،  11، کلوساکک606  :2018و همکاران،  16ی)کاراشهر

، لین 112: 2011، 22سیلور ، اوانس و202: 2005، 21(، شهر خالق)فلوریدا1: 2011، 20)ناوارو (، شهر هوشمند521  :2015

(، شهرهای 205  :2016و همکاران،  25، هیونت15: 2002، 20(، شهرهای قابل زندگی)کاستالس60: 2019، 26و چیو

                                                           
1 -Angotti 
2 - Cobbinah 
3 - Licciardi & Amirtahmasebi 
4 - Ergas 
5 - Chen& Xie 
6 - Mingione 
7 - Lucci 
8 - Jargowsky 
9 -Ameen & Mourshed 
10 - Fernandez & Wu 
11 - Blowers 
12 - Mori & Yamashita 
13 - Fei 
14 - Haase 
15 - Chan 
16 - Care 
17 - Klusacek 
18 -Ruhlandt 
19 - Healey 
20 - Navarro 
21 - Florida 
22 - Evans & Culver 
23 - Lin and Chiu 
24 - Castells 
25 - Hunt 
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(، 205: 2018، زیاری و همکاران، 601: 2011(، شهرهای زیست پذیر)بیتالی، 265  :2006و همکاران،  1نامتوازان)اواینگ

 .اند افتهیتکامل  داریاند و در طول زمان مانند توسعه پا کز شدهمورد خاص متمر کیکه هر کدام بر 

2(CPIآخرین روش برای سنجش توسعه، شاخص شکوفایی شهر ) 
باشد، به اعتقاد  می (2012)در  6هابیتات-یون 

، 0) فرجی سبکبار و حسینی است افتهیتوسعه  شهرها رونقو  یداریسنجش پا یبرا او شاخص شکوفایی شهر، ابزاری

 یکردیاست و رو یشیو افزا یقیتلف کردیرو کیشود که  یممطرح شهر و شکوفای به عنوان رونق  ابزار نیا(.  6: 2021

وری و  شامل بهره کردیرو نی. اکند می ییآنها را شناسا یها ها و چالش فرصت. به نحوی که کند یآنها فراهم م ینوآورانه برا

 (. 162  :2018 ، 6، پوگورلسکایا50  :2015و همکاران،  5) بونایتو است یزندگ تیفیک

 تیرضا است که امروزه در راستای سنجش و برقراری ییها تالش نیروزتر از به یکیشهری  ییمفهوم شکوفا

  به همین منظور مطالعات زیادی در طی دهه اخیر در ایران و جهان صورت گرفته است.شود.  یمطرح م یاجتماع

پذیر باید استفاده کرد، پذیرش  شهری، از یک روش قوی و انعطاف یشکوفای رییگ برای اندازه ( 2018) 1وونگ

 وری، بهرهی برای یکپارچگ یفیهای ک های جدید سازمان ملل منجر به روش شهری در مدل یمحور شکوفای مردم الگوهای

 .در نظر گرفت وستهیپ چارچوب را در یک یطیمح و توسعه پایدار زیست یعدالت و اجتماع ،یزندگ تیفیزیرساخت، ک

در   GWtشهر با استفاده از آزمونشکوفایی  ییفضا یناهمگن یمدل ساز( به 2021) 8فرجی سبکبار و حسینی 

را در دو قسمت الف( شمال و جنوب و ب(  ییفضا یناهمگن تهران درشاخص شکوفایی  مربوط به  جیتاتهران پرداختند. ن

و روابط  نهیبر اساس زم یرا در سطح محل ییفضا یناهمگن یشنهادیمدل پدهد.  نشان می یغرب جنوب به یشمال شرق

  دهد. یاز محله ها را ارا ه م یبهتر سهیکند و مقا یم یها بررس مکان نیب

 ییشکوفا یاصل یها شاخص انیدر م یشاخص دسترس یریامکان قرارگ یابیارز( به 1699پور و همکاران) دانش

  اغلب  که  بود  آن  از  یحاک ی شهر یی  شکوفا  با ی سترسد ی ها شاخص  نیب  ارتباط   یبررسپرداختند.  رازیشهر ش ی در شهر

یی شکوفا  ۀساز  از ی بخش  را ی دسترس  شاخص  توان یم  و  دارند ی شهر یی شکوفا  با ی قو  یا رابطه ی دسترس ی ها شاخص

  بهبود موجب  و  دارد   یشهر  ییشکوفا  ۀساز  یرو بر   یقبول قابل   یعامل بار   یدسترس شاخص   گر،ید عبارت    به  .داد قرار  نظر مد 

 .شود یم  یشهر  ییشکوفا  یها یابیارز و  ها  لیتحل  شتریب  یاثربخش آن   جةیدرنت و   یشهر  ییشکوفا مدل   برازش  یها شاخص

 لیدر شهر اردب یشهر ییبر اساس شاخص شکوفا یزندگ تیفیسنجش کبه   (1000جهانی و همکاران )

بر اساس  یشهر ییاز شاخص شکوفا یشهر اردبیل به لحاظ برخوردار 2و   1 دهد مناطق پژوهش نشان می جینتاپرداختند. 

در وضعیت ضعیف قرار دارند و با توجه به تمرکز امکانات در  0و  6مولفه کیفیت زندگی در وضعیت نسبتا ضعیف و مناطق 

 شود. از مرکز شهر به طرف حاشیه در همه مناطق چهارگانه کاسته می یشهر ییشهر، از میزان شکوفا یمرکز یها بخش

 منطقه شهرداری تشکیل شده است. 5بندر ماهشهر در جنوب غرب ایران در استان خوزستان واقع شده است. این شهر از 

 1695در حالی که در سال  نفر بوده 88690شهرستان ماهشهر  تی، جمع1615سال  یبر طبق سرشمار

کنند. به عبارتی در  در شهر بندر ماهشهر زندگی می نفر 156118نفر رسیده است، که  218061جمعیت این شهرستان به

درصد افزایش داشته است. این افزایش جمعیت در پی توسعه صنایع  210ساله جمعیت این شهرستان  20بازه زمانی 

                                                           
1 - Ewing 
2-City Prosperity Initiative 
3 -UN-Habitat 
4 - Faraji Sabokbar & Hosseini 
5 - Bonaiuto 
6 - Pogorelskaya 
7 -Wong 
8 - Faraji Sabokbar & Hosseini 
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ها مرتبط با  چالشپتروشیمی در شهرستان رخ داده است. صنعتی شدن و افزایش جمعیت سبب بروز مشکالت شهرنشینی 

افهزایش سهریع جمعیت این شهر، باعث افول روز افزون ابعاد مختلف زندگی و سایر مشکالت شهری  شده است.  آن 

 ،یکیاکولوژ یها ینیگز ییجدا سبب این شهر ختلفم ناطقدر م شکوفایی و کیفیت زندگیگردیده است. عدم توجه به 

 جادیا ،یطیمح ستیو ز یانسان ،یاخالق یها  یآلودگ ،یدر شهرها، فقر و نابرابر یشمال و جنوب اجتماع ،ینینش هیحاش

 نینو یها تنها از روشنه ها  چالش نیمقابله با ا یبراشده است.  گریکدیآنها از  ییمحالت مختلف شهر و جدا انیشکاف م

 کرده و اغلب با شکست روبه رو شده و در اکثر موارد دیتقل ،جهان مورد استفاده قرار گرفته است گرید یشهرها که در

 .ها را کنترل کند چالش نیا نتوانسته

شهری  جادیشهری، برای ا زییر نامهرب نهیدر زم ژهیموضوعات و مهم از یکیبه عنوان  ییشکوفا تیبا توجه به اهم

پرداخته  بندر ماهشهری در مناطق شهر ییشکوفا یها و سنجش شاخص یابیارز به تا شد بر آن یسع پژوهش نیدر ا ا،یپو

  شود.

شهر براساس مدل ارا ه شده سازمان ملل متحد،  ییتمام شش شاخص شکوفا نیاول یبرا پژوهش نیدر ا

مشابه عمدتا براساس  پژوهش های. در سایر اند قرار گرفته یابیگانه بندر ماهشهر مورد ارز ( در مناطق پنج2015-2016)

 هابیتات انجام گرفته و دو تا سه شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. 2012مدل 

 عبارتند از: پژوهشاالت ؤس

 باشد؟ شکوفایی در مناطق پنج گانه بندرماهشهر چگونه می  وضعیت شاخص

ماهشهر در وضعیت بهتری نسبت به سایر ابعاد کدامیک از ابعاد شاخص شکوفایی شهر در مناطق پنج گانه بندر 

 قرار دارد؟

  کدامیک از مناطق پنج گانه بندر ماهشهر در وضعیت بهتری به لحاظ شاخص شکوفایی شهر قرار گرفته است؟

 مبانی نظری پژوهش
 از شکوفایی لغوی ریشه باشد. می درآمد آوردن بدست با همراه بودن، معموال موفق شکوفایی، واژه لغوی معنای

دیکشنری )باشد می امور خوب دادن انجام معنای (، بهProsperitas)التین واژه (، ازprosperite)فرانسوی واژه قدیمی

 اکسفورد(.

)  باشد می جوامع پیشرفت و رفاه برای هایی فرصت و شرایط کننده فراهم و ثروت موفقیت، معنای به شکوفایی 

 (. 216: 2016هابیتات،  -یون
 

 ابعاد شکوفایی

  یانتقاد ینشیکه با ب ،دهد یفرصت را م نیا رانیگ میتصم ریبه شهرداران و سا یشهر ییشاخص شکوفا

 حقوق بشر شکل گرفته نیادیبر اساس اصول بن یشهر ییکنند. شاخص شکوفا یها و اثرات آنها را بررس برنامه و ها استیس

 نیا یعنوان خروج به باشد و شهر، بندیبه اصول حقوق بشر پا دیبا ند،یفرآ کیبه عنوان  ،ینیمعتقد است که شهرنشو 

 ایو  مناسب مسکن، به آب و فاضالب یدسترس گریحقوق بشر را در خود دارا باشد. به عبارت د یاستانداردها دیبا ند،یفرآ

بشر مدون شده، بخش  حقوق از معاهدات یاریکه در بس گرید یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یهر حق مدن

انجام  یکه مبنا یشهر ییشکوفاص مولفه شاخ ششاست  ازین نرویهستند. از ا یشهر ییاز شاخص شکوفا ریناپذ ییجدا

 :ردیپژوهش است مورد توجه قرار گ نیا
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 : بیانیه شهر شکوفا 1جدول 
 شهر شکوفا شهری است که:

های  به رشد اقتصادی و توسعه کمک کند، تولید سرمایه و درآمد داشته باشد، مشاغل مناسب و فرصت وری )تولید اقتصادی( بهره

 های اقتصادی و اصالحات موثر برای همه فراهم آورد.  برابر را از طریق سیاست

تا استانداردهای  را فراهم آورد ها، فناوری اطالعات و ارتباطات( های مناسب)آب، فاضالب، راه زیرساخت ها توسعه زیرساخت

 زندگی تقویت شده و تولید ارتباطات و حمل و نقل، بهبود یابد.

دهد. عالوه  استفاده از فضاهای عمومی را برای بهبود حس انسجام اجتماعی و هویت مدنی، افزایش می کیفیت زندگی

 بر آن ایمنی و امنیت مال و جان مردم را تضمین می کند.

نشین را  های زاغه کند. فقر و تشکیل محله توزیع عادالنه ناشی از منافع شکوفایی را بین افراد تضمین می عدالت و مشارکت اجتماعی

کند، برابری جنسیتی را بهبود  پذیر دفاع می های اقلیت و اقشار آسیب دهد، از حقوق گره کاهش می

 کند.  های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تضمین می بخشد و مشارکت مدنی را در حوزه می

کند، بهینه سازی انرژی را  زیست شهری و منابع طبیعی حمایت می های حفاظت از محیط از سیاست محیطی پایداری زیست

دهد و از طریق راهکارهای  های اطرراف شهر و منابع طبیعی را کاهش می کند، فشار بر زمین دنبال می

 دهد. زیست را کاهش می سبز و خالق، تلفات محیط

توانند پایداری و شکوفایی مشترک را  گرا بهتر می شهرها از طریق حاکمیت موثر شهری و رهبری تحول گذاری شهری  قانون حکمرانی و

های  های مناسب و موثر، قوانین و مقرارت و ایجاد چارچوب کارگیری سیاست با هم ترکیب کنند، با به

 نهادی مناسب نیرومند محلی و نهادهای ایمن.

 (1397پور و همکاران،  دانش)منبع: 

  1وری بهره
 و دیتول بازده  یشقادرند با افزا یدیتول یشهرها شتری. بکند یو توسعه کمک م یوری، به رشد اقتصاد بهره

 لدرآمد، مشاغ یشافزا با یدهند. شهرداریش را افزا یزندگ یمحصوالت و خدمات، استانداردها قیگسترش درآمد از طر

 اریدر اخت یرساختیز یها شبکه بهداشت و الت،یبه مسکن، تحص یابیرا در دست یشتریبرابر ب یها و فرصت بمناس

 (.05: 1691و همکاران،  یاری)بخت دهد یشهروندان خود قرار م
 

 3 ها زیرساخت
 ی. استانداردهااست و شالوده سشهر، اسا شرفتیرونق و پ یو برا یاتیح اریبس یشهر ییشکوفا یبرا رساختیز

ارتباطات و  د،یو تول شده تیاطّالعات و ارتباطات( تقو یها، فناور )آب، فاضالب، راه بمناس یها رساختیبا ز یزندگ

 تیّفیرتبه و ک ،یت دراقتصاد جهانبو رقا یگذار هیجذب سرما یبرا شرفتهیپ ی. شهرهاابدی یبهبود م  لونق لحم

 است یزندگ یو که استانداردها توسعهی برا یمانع اصل کی فیضع رساختی. برعکس، زدهند یرا بهبود م شان رساختیز

 (.11: 1695و همکاران،  یاری)ز

 

 3یزندگ تیفیک

 تعریف کس هر اینکه و ها اندیشه واسطه تنوع به مفهوم این باشد. پیچیده می مفهومی زندگی کیفیّت امروزه

 ارا ه از اجتماعی علوم دانشمندان از که بسیاری شده (، سبب1690 دیگران، و لطفی(  دارد رفاه اجتماعی و زندگی از خاصی

                                                           
1 -Productivity 
2 -Infrastructure 
3 -Quality of Life 
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 می متبادر را متفاوتی معنای جامعه شهری مختلف اقشار سوی از مفهوم این درک چون بمانند آن ناتوان از جامع تعریفی

 (.50: 1691نژاد، حاتمی و رهنمایی(  کند

 

  1و شمول اجتماع یدربرگیرندگ

 یها و از حقوق فقرا و گروه استی اقتصاد یدوباره و منظّم سودها عیحقوق، توز یمؤلّفه، بر تساو نیا دیتاک

و مشارکت  بخشد یرا بهبود م یتیّجنس یبرابر .دهد یم شرا کاه ینینش . فقر و زاغهکند یمحافظت م ریپذ یبآس تیّاقلّ

 ییفضا تیّفینبود ک(. 1696فر و همکاران،  )نظم کند یم نیتضم یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع یهوا  را در حوزه یمدن

 (.1685ی، فی)شر شود یم ها تیو محروم یمتنوّع از مرزبند یها لشک بلکه باعث ستین یاجتماع ماتیتقس شرویپ

 

 محیطی( )زیست3یطیمح یداریپا

به  عاتیضا نیکمتر و واردکردن نیاز زم نهیاستفادة به قیاز طر ندهیحال و آ یمنابع برا یدر نگهدار ،یداریپا

از  تیمحلّ، حما دیتول تیظرفکه  ،یشهر طیمح یها یاز آلودگ یریمؤلّفه، جلوگ نیمطرح است. ا ریدناپذیمنابع تجد

با هم  یریناپذ به طور اجتناب یطیمح یداریپا و ییفاکو. شکند یرا مطرح م آور انیز یها از توسعه تیو عدم حما ها افتیباز

 تیّفیبه ک یابیو دست تیّامن نیمات یو نوآورتر برا تر یرقابت سودآورتر، یطیمح یداریپا یدارا یدر ارتباطند. عمدتاً شهرها

 (.1690 ،ی)رباط هستندیّت جمع یبرا  بمناس یریپذ ستیو ز یزندگ

 

 3یشهر یگذار و قانون یحکمران

های مشخصی دارند که  باشند. قواعد و قوانین نقش قواعد و قوانین، ابزار کلیدی در مدیریت و توسعه شهری می

بندی، استانداردهای واحد، قوانین  کنند. در حقیقت قوانین منطقه ریزی و ساخت و ساز را هدایت می عموما چرخه برنامه

گیری فضاها و ساختارها  دهد بلکه الگو اندازه ساخت و ساز، سند محدودیت، نه تنها ساخت محیط شهری را شکل می

 (.Briney,2009ذارد)گ باشند که به روی کیفیت زندگی شهرها تأثیر می می

 های ارا ه شده در خصوص شهر شکوفا مدل مفهومی پژوهش براساس مدل ارا ه شده با توجه به مفاهیم و شاخص

 نشان داده شده است. 1باشد که در شکل  ( می2016-2015، متحد ملل سازمان)شاخص  6

 

 
 (3018-3012متحد،  ملل سازمان) پژوهشمدل مفهومی   :1شکل 

 

                                                           
1 - Equity and social inclusion 
2 -Environmental Sustainability 
3 -Urban governance and legislation 
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 ییشکوفا نهیشیپ: 3جدول 
 را باهم ترکیب "درآمد"و  "پیشرفت تحصیلی"، "امید به زندگی"این شاخص، عواملی چون 

 آورد. این شاخص از محاسبات شاخصی مرکب برای رشد و توسعه انسانی به وجود می کند. می

تواند به عنوان یک چارچوب برای هر نوع توسعه  آید که می ای به دست می آماری ساده

و انسانی به کار رود. این شاخص در نهایت نیز کشورها را بر اساس سطح رشد انسانی  اجتماعی

 .کند بندی می رتبه آنها،

برنامه ( HDI)شاخص توسعه انسانی

 1990ملل متحد توسعه سازمان

 به وجود آمده است. از آنGDPاین شاخص به عنوان یک سیستم سنجش جایگزین به جای 

 شود. این شاخص استفاده می "هزینه واقعی"تر مبتنی بر  اقتصادی جامعبه عنوان نوعی شاخص 

 .به دنبال یافتن چگونگی بهبود رفاه و خوشبختی از طریق افزایش میزان کاال و خدمات است

 اتاقGPI))1شاخص پیشرفت حقیقی

 1990توسعه  فکر باز تعریف

 این شاخص چهار بعد اصلیداری شکل گرفته است.  این شیوه سنجش پیرامون مفهوم سرمایه

 کند. می اقتصادی، انسانی و اجتماعی را که همگی مربوط به پایداری هستند، را اندازهگیری

ایده اصلی در طرح این شاخص، عملی و قابل استفاده شدن این مفهوم به هنگام 

 .عمومی است های گذاری سیاست

 سنجش توسعه پایدار

EUROS,UNECE,OECD 
TAT2005 

 

 گیرد و عملکرد آن را در سطح شهر به میزان شکوفایی اقتصادی منطقه را اندازه می این شاخص

 کند. بر اساس شکوفایی ها برای بهبود تجارت، دنبال می منظور ارزیابی رقابت و شناسایی فرصت

 .اقتصادی، شاخص مذکور شامل سه قسمت اساسی است: تجارت، مردم و منطقه

پژوهش ی  موسسه شاخص شکوفایی

 آمریکا2006ای  منطقه یها

دهد که تاکید از روی سنجش تولید اقتصادی معطوف به سنجش  این کمسیون پیشنهاد می

و خوشبختی شود. کمسیون سپس نتیجه گرفت که رفاه و خوشبختی بیشتر از طریق  رفاه

 .شود تا از طریق تولید درآمد تامین می مصرف و

 گیری کمسیون اندازه

اجتماعی  پیشرفتعملکرد اقتصادی و 

 2008فرانسه 

 های این شاخص برای سنجش شکوفایی ملی بر پایه میزان ثروت و رفاه است و از شاخص

متشکل  "هشت ستون شکوفایی"کشور را بر اساس  110 کند. این شاخص مرکبی استفاده می

 فردی وهای  شرایط اقتصادی، کارآفرینی، حکومت، آموزش، بهداشت، ایمنی و امنیت، آزادی از

 .کند بندی می سرمایه اجتماعی رتبه

موسسه  شاخص شکوفایی لگاتوم

 ، انگلستان2لگاتوم

2008 

ب( ابعاد اجتماعی و  الف( تحقق نیازهای مادی:شکوفایی از سه جهت نیاز به تعریف مجدد دارد

پ( قابلیت رشد فردی در  .کند روانی که به بهبود حس هویت، تعلق و امید کمک می

 .شکوفاترهای  محیط

 باز تعریف شکوفایی

 کمسیون توسعه پایدار

 2009متحد ملل مانزسا

 کند این شاخص، دو گیری می شاخص مذکور، پیشرفت اجتماعی را بر اساس رفاه فردی اندازه

 های شخصی )احساس رفاه، رضایت از زندگی، نشاط، کند: داده دسته داده را باهم ترکیب می

کننده،  های مربوط به رفاه اجتماعی )روابط حمایت نفس( و دادهپذیری، اعتماد به  انعطاف

 .و حس تعلق اعتماد

 شاخص رفاه ملی

6بنیاد اقتصاد نوین
 

 2009انگلستان

های تجاری،  سنجد. فعالیت المللی شهرها را بر اساس پنج بعد می این شاخص، جایگاه بین

سیاسی. بر اساس این شاخص، انسانی، تبادل اطالعات، تجربه فرهنگی و مشارکت  سرمایه

 .شوند بندی می های تجاری و نوآوری اقتصادی، رتبه نظر فرصت شهرها از

مجله  GCIشاخص شهرجهانی   

کارنی و  سیاست خارجی، انجمن

 2010الملل،  شیکاگو در امور بین

 (UN Habitat ,2013)منبع:

 

                                                           
1 - Genuine Progress Indicator 
2  -  Legatum Prosperity Index  
Legatum Institute, UK 
3  -  National Well-Being Accounts Index New 
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 تدولوژی پژوهشم
روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، با توجه به موضوع، اهداف و فرضیات و به جهت تدوین چارچوب 

باشد و به  تحلیلی و روش پژوهش کیفی، اسنادی و پیمایشی می -کاربردی با رویکرد اصلی توصیفی-ینطرنظری از نوع 

ت. در این پژوهش از روش پژوهش اسنادی، بندر ماهشهر مورد بررسی قرار گرفته اس  گانه 5صورت موردی مناطق 

های تحلیلی، ادارکی و طبقه بندی  آوری شده توصیف پیمایشی و کیفی استفاده شده است. بدین ترتیب از اطالعات جمع

 شده حاصل گردیده است. 

 باشد: مراحل تجزیه و تحلیل به ترتیب ذیل می

طراحی  پژوهشاستفاده از مبانی نظری و پیشینه  نامه با شود. بخش اول پرسش مرحله اول: شامل دو بخش می

)قدرت اقتصادی، وضعیت اقتصادی، وضعیت وری بهرهنامه همانطور که پیشتر ذکر شد در شش شاخص  گردید. پرسش

و ی دربرگیرندگمندی از خدمات(،  ی)سالمت، امنیت و ایمنی، تحصیالت، فضای عمومی، رضایتزندگ تیفیکاشتغال(، 

ی)کیفیت هوا، مدیریت پسماند، انرژی طیمح یداریپا)فرم شهری، توازن جنسیتی، وضعیت اجتماعی(،  شمول اجتماع

)مسکن، ارتباطات و ها رساختیزمشارکت، ظرفیت سازمانی، توانایی اداره شهر و  ی)شهر یگذار و قانون یحکمرانپایدار(، 

 جایی( طراحی گردید.  فناوری، فرهنگی، اجتماعی، تحرک و جابه

آموزان در مدارس دولتی و غیر دولتی  نام دانش اوری یکسری اطالعات به مانند میزان ثبت دوم شامل جمعبخش 

 باشد. در هرمنطقه، توزان جنسیتی، انشعاب آب، گاز و برق می

 TOPSISهای گانه بندر ماهشهر با استفاده از روش بندی مناطق پنج در این مرحله به اولویت  مرحله دوم:

Waspas ها در خروجی اطالعات بوده است. نهایت از مدل ادغامی کپلند استفاده گردید که هدف مقایسه مدل و در 

 شود. جامعه آماری این پژوهش به دو بخش تقسیم می 

برآورد شد.  680باشد که بر اساس فرمول کوکران  گانه بندر ماهشهر می بخشی از آن شهروندان مناطق پنح

مندی شهروندان  این جامعه توزیع گردید شامل شاخص کیفیت و محاسبه میزان رضایت سواالتی که در این بخش میان

باشد که از پایایی بسیار  می 968/0دهد که برابر با  نامه طراحی شده را نشان می باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسش می

 مورد تایید قرار گرفت.  نامه توسط استاد راهنما و چندین کارشناس باشد. روایی پرسش باالیی برخوردار می

نامه میان  باشد. که پرسش ریزی شهری می بخش دوم آن شامل کارشناسان و خبرگان در زمینه مدیریت و برنامه

ریزی شهری ساکن بندر ماهشهر و بندر امام  کارشناس زمینه برنامه 18دهی معیارها از نظرات  آنان توزیع گردید. برای وزن

خبره که استاد دانشگاه در رشته مدیریت شهری و  5باشند و  داری این دو شهر میخمینی)ره( که شاغل در شهر

 باشند، استفاده گردید.  ریزی شهری می برنامه

خوب  یروش یمعمول یسلسله مراتب لیروش تحل فازی استفاده گردید. AHPدهی معیارها نیز از روش  برای وزن

که در  یا خبره رایکند. ز یرا منعکس نم ینحوه تفکر انسان یدرست باشد، اما به یکسب نظر خبرگان و متخصصان م یبرا

است و  یفاز ،یزوج یها سهیمقا عتیکه طب یحال درکند. انیب قینظر خود را با اعداد دق ستیبا یاست، م ییحال پاسخگو

به همین  کند. انیب را یعدد ثابت و قطع کی نکهیبازه را اعالم کند نه ا کیخود  یاست در قضاوت ها لیخبره قاعدتا ما

 فازی استفاده شده است.AHPدهی از روش  دلیل در این پژوهش برای وزن
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 : تعداد توزیع پرسش نامه در هر منطقه3جدول 

 تعداد پرسش نامه جمعیت کل منطقه

1 20900 65 

2 69659 98 

6 00501 128 

0 26125 58 

5 8560 65 

 

 tهای توصیفی پرداخته شد. با استفاده از آزمون  های آماری در ابتدا به بیان یافته مرحله سوم: با استفاده از روش

های استنباطی پرداخته شد. همچنین برای تعیین میزان اختالف معنادار بین مناطق به  و تحلیل واریانس به بیان یافته

 .استفاده گردید Scheffeلحاظ توزیع شاخص شکوفایی از آزمون 

 

 
 ( 1100)نگارندگان، پژوهشفلوچارت مراحل   :3شکل 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 
بهه  یعهرض شهمال قهیدق 60درجه و   60و  یطول شرق هیو ثان 65 قهیدق 16درجه و  09شهر ماهشهر در  

بهه آبهادان و از  یاسهت. از شهمال غربه دهیواقع گرد ینیبندرامام خم یشرق لومترییک 12آبادان و  لومترییک 85فاصهله 

)شکل فهارس اسهت جیو از طهرف جنهوب بهه خله جانیبه بندر هنهد یو از جنوب شرق ینیبه بندرامام خم یغرب جنهوب
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است که تفاوت قابل یا  ی(مسکون)محله  62 وناحیه  11منطقه،  5شامل  بندرماهشهر (.1000دولتشاه و همکاران  (. )2

 .شود یمشاهده م ساکنانی ط زنهدگیمالحظهه از نظهر شهرا

 

 
 : موقعیت منطقه مورد مطالعه 3شکل 

 پژوهش یها افتهی
به منظور  ابتدا ه،یو رو کردیرو نیبا ا نیبنابرا. پرداخته شود یسطوح برخوردار نییاساس ساختار مدل، به تع

. دیگرد استفادهها  شاخص یمعنادار ییتست جهت شناسا یآزمون ت از رگذاریتاث یشهر ییشکوفا یها شاخص یبررس

 برخوردارباالیی  ( Sig)یها از سطح معنادار که شاخص است نیشده نشان دهنده ا هیحاصل از پرسشنامه ته یآزمون ت

 و نشانگر سطح( 05/0مورد نظر) یآلفا زانیم کمتر از  شده مشخص یبا درصدها sig  ای ی. چرا که سطح معنادارهستند

وجود  یمورد بررس یها شاخص انیم یرابطه معنادار 95  نانیداشت که با اطم انیتوان ب یباشد. لذا م یباال م یمعنادار

نرمال بودن و استاندارد بودن هر کدام از  نیو ا ستر نیبرخودا ییباال یلیاز تفاوت خ زین نیانگیاختالف م نیهمچن و دارد

  دهد. ینشان م رای های اصل از شاخص کیمربوط به هر  یارهایرمعیرا با ز ها شاخص

دهد  دهد. همانطور که نتایج نشان می را نشان می بندر ماهشهر ییها شکوفا در شاخص  tآزمون  جینتا 0جدول 

باشد. کمترین میزان ضریب متعلق به پایداری  منفی و کمتر از حد متوسط می tهای میزان ضریب  در تمامی شاخص

باشد و بیشترین آن متعلق به کیفیت  می -11/9گذاری شهری با  و بعد از آن به حکمرانی و قانون -08/9محیطی با ضریب 

 باشد. می -66/0زندگی با ضریب 
 

 ها شکوفایی بندر ماهشهر در شاخص  t: نتایج آزمون 1  جدول

t 
درجه 

 یآزاد

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 92فاصله اطمینان %
 گویه

 باال پایین

22/5-  101 000/0  60/0-  02/0-  19/0-  یور بهره 

66/0-  101 000/0 21/0-  68/0-  15/0-  کیفیت زندگی 
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11/1-  101 000/0 06/0-  09/0-  66/0-  ها رساختیز 

08/9-  101 000/0 12/0-  88/0-  51/0-  یطیمح یداریپا 

68/6-  101 
000/0 

06/0-  61/0-  62/0-  
عدالت و مشارکت 

 یاجتماع

11/9-  101 
000/0 

15/0-  92/0-  59/0-  
و  یحکمران

 یشهر یگذار قانون

  

Scheffe دهد  نشان می 5باشد. همانطور که جدول  های مقایسه چندگانه واریانس می یکی از روشSig (  اختالف

بسیار متفاوت است. کمترین میزان اختالف بین مناطق در شاخص پایداری  های شش گانه  در شاخصمعنادار( بین مناطق 

شود. به طور کلی در تمامی  باشد و بیشترین اختالف بین مناطق در شاخص کیفیت زندگی مشاهده می محیطی می

 شود. ده میگانه اختالف معنادار مشاه ها بین مناطق پنچ شاخص

وری،  های بهره شدت اختالف بین نواحی به صورت رنگ زرد نمایش داده شده است. در شاخص 5در جدول 

زیرساخت، کیفیت زندگی، پایداری محیطی بیشترین اختالف را منطقه یک با منطقه پنج، در شاخص مشارکت و عدالت 

باشد. منطقه دو بیشترین اختالف در  ه و پنج دارا میگذاری با س اجتماعی با منطقه سه و در شاخص حکمرانی و قانون

وری، زیرساخت، کیفیت زندگی و  های بهره ها را منطقه سه دارد. منطقه سه بیشترین اختالف را در شاخص تمامی شاخص

نطقه باشد. بیشترین اختالف م پایداری محیطی با منطقه دو و در شاخص عدالت اجتماعی و حکمرانی با منطقه پنج دارا می

وری، زیرساخت،  های بهره باشد. بیشترین اختالف منطقه پنج در شاخص ها با منطقه دو دارا می چهار در تمامی شاخص

 کیفیت زندگی و پایداری محیطی با منطقه یک و در شاخص عدالت و مشارکت اجتماعی با سه دارد.

 
 گانه بندر ماهشهر های شکوفایی در مناطق پنج  در شاخص Scheffe: نتایج آزمون 2جدول 

 حکمرانی
عدالت و 

 مشارکت
 منطقه وری بهره کیفیت  زیرساخت پایداری محیطی

Subset for alpha = 0.05 
 یک 59/2 66/2 16/2 05/2 52/2 11/2

 دو 86/2 80/2 01/2 60/2 60/2 00/2

 سه 16/2 11/2 61/2 66/2 05/2 10/2

 چهار 01/6 61/6 61/2 82/2 89/2 81/2

 پنج 05/2 50/2 50/2 62/1 65/2 10/2

301/0 110/0 101/0 
102/

0 
121/0  398/0 Sig. 

 

 
 

 گانه بندر ماهشهر هر یک به طور جداگانه های شکوفایی در مناطق پنج  در شاخص Scheffe: نتایج آزمون 8جدول 

زندگیکیفیت  پایداری محیطی عدالت اجتماعی حکمرانی  وری بهره زیرساخت   (J) 

 منطقه

(I) 

    Sig   منطقه

109/0  995/0  185/0  691/0  806/0  620/0  دو 
 یک

000/1  999/0  960/0  906/0  926/0  912/0  سه 
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669/0  862/0  111/0  261/0  011/0  011/0  چهار 

000/1  965/0  988/0  912/0  962/0  962/0  پنج 

109/0  995/0  185/0  691/0  620/0  620/0  یک 

 دو
902/0  980/0  000/1  991/0  998/0  998/0  سه 

810/0  906/0  988/0  102/0  961/0  961/0  چهار 

855/0  888/0  651/0  095/0  006/0  006/0  پنج 

000/1  999/0  960/0  906/0  912/0  912/0  یک 

 سه
902/0  980/0  000/1  998/0  998/0  998/0  دو 

091/0  820/0  919/0  608/0  812/0  812/0  چهار 

000/1  991/0  811/0  180/0  100/0  100/0  پنج 

669/0  862/0  111/0  261/0  011/0  011/0  یک 

 چهار
810/0  906/0  988/0  102/0  961/0  961/0  دو 

091/0  820/0  919/0  608/0  812/0  812/0  سه 

000/0  680/0  601/0  111/0  611/0  611/0  پنج 

000/1  965/0  988/0  912/0  962/0  962/0  یک 

 پنج
855/0  888/0  651/0  095/0  006/0  006/0  دو 

000/1  991/0  811/0  180/0  100/0  100/0  سه 

000/0  680/0  601/0  111/0  611/0  611/0  چهار 

 

دهد. براساس نتایج به  را نشان می بندر ماهشهر یشهر ییشکوفا یها در شاخص انسیوار یهمگن جینتا 1 جدول

 شود و با یکدیگر برابر نیستند.  ها مشاهده نمی دست آمده همگنی بین شاخص
 

 های شکوفایی شهری بندر ماهشهر : نتایج همگنی واریانس در شاخص7 جدول

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. گویه 

 یور بهره 900/0 680 0 590/0

 زندگیکیفیت  969/0 680 0 260/0

 ها رساختیز 960/0 680 0 215/0

 یطیمح یداریپا 990/0 680 0 056/0

 یعدالت و مشارکت اجتماع 990/0 680 0 055/0

 یشهر یگذار و قانون یحکمران 969/0 680 0 198/0

 

و کمترین آن متعلق به شاخص عدالت و  591/0وری با  متعلق به شاخص بهره Levene Statisticبیشترین 

های پایداری محیطی و عدالت و  باشد. بیشترین سطح معنادار متعلق به شاخص می 055/0مشارکت اجتماعی برابر با 

نشان می  1جدول همانطور که  باشد. می 666/0وری با  و کمترین آن متعلق به شاخص بهره 990/0مشارکت اجتماعی با 

 Robust Tests of Equality ofجدول شود، به همین دلیل از  ها مشاهده نمی دهد همگنی و برابری بین شاخص

Means  خواهیم نمود. استفاده 

را  بندر ماهشهر  یشهر ییشکوفا یها در شاخص  Robust Tests of Equality of Means جینتا 8 جدول 

-براون)Brown-Forsythe)ولش( و  Welchوی جدول مشخص نتایج هر دو روش دهد همانطور که بر ر نشان می

 ها بسیار تفاوت دارد. چون سطح معنادار آن شود یمنطقه رد م 5شاخص در  6 یبرابردهد،  ( نشان میتیفورسا



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 
 

 
  1101 بهار 7شماره پیاپی  ،1شماره  ،3دوره           

77 

 

 

 بندر ماهشهر ی شهر ییشکوفا یها در شاخص  Robust Tests of Equality of Means جینتا: 8جدول 

Statistica df1 df2 Sig. شاخص روش آماری 

90/1  0 9/25  166/0  Welch 
 یور بهره

95/1  0 2/58  110/0  Brown-Forsythe 

60/2  0 5/26  081/0  Welch 
 کیفیت زندگی

66/2  0 9/61  065/0  Brown-Forsythe 

91/0  0 1/25  061/0  Welch 
 ها رساختیز

10/1  0 0/05  665/0  Brown-Forsythe 

18/1  0 5/26  600/0  Welch 
 یطیمح یداریپا

20/1  0 6/62  602/0  Brown-Forsythe 

60/0  0 2/26  666/0  Welch 
 یعدالت و مشارکت اجتماع

11/0  0 56 588/0  Brown-Forsythe 

10/2  0 5/21  108/0  Welch 
 یشهر یگذار و قانون یحکمران

18/1  0 6/10  101/0  Brown-Forsythe 

 

وزن  5ها و زیرمعیارها پرداخته شد. شکل  دهی شاخص فازی به وزن AHPدر مرحله بعد با استفاده روش 

دهد. بیشترین وزن به زیر معیار اداره  ی را نشان میفاز AHPبا استفاده از روش  یشهر ییشاخص شکوفا یارهایرمعیز

بیشترین وزن را دارا  160/0با  یاقتصاد یو نابرابر وتتفاو  166/0ی با قدرت اقتصادو بعد از آن به ترتیب به  110/0شهر 

و مدیریت پسماند  050/0، کیفیت هوا 051/0ی با عموم یفضاباشند.کمترین وزن به ترتیب متعلق به زیر معیارهای  می

 باشد.  می 062/0

 195/0وری  و سپس به بهره 206/0دهد بیشترین وزن متعلق به کیفیت زندگی با  نشان می 9همانطور که جدول 

 متعلق است. 166/0متعلق است. و کمترین وزن متعلق به شاخص عدالت و مشارکت اجتماعی با وزن 

  
 فازی AHP: وزن زیرمعیارهای شاخص شکوفایی شهری با استفاده از روش 9جدول 

 وزن معیار نام معیار ردیف وزن معیار نام معیار ردیف

 206/0 کیفیت زندگی 0 195/0 بهره وری 1

 162/0 حکمرانی و اداره شهر 5 181/0 زیرساخت 2

 116/0 پایداری محیطی 6 166/0 تماعیجعدالت و مشارکت ا 6

 (1100، پژوهشهای  )یافته

 

های شکوفایی شهری در  و واسپاس( شاخص سیتاپس) ارهیمع چند یریگ میتصم یها مدلبا استفاده از در ادامه 

 یینهای بند کپلند رتبه یادغام کیبا استفاده از تکن تایو نها شدهی سنج بیو ضر یبند رتبه گانه بندر ماهشهر مناطق پنج

 نشان داده شده است.  10. نتیجه نهایی  هر سه روش در جدول انجام شده است

 

 

 

 



 
 
 

 ....بندی مناطق شهری بر سنجش و رتبه
81 

 

 های شکوفایی شهری : رتبه نهایی شاخص10جدول 

 رتبه کپلند TOPSIS WASPAS منطقه شاخص

 وری بهره

 0 0 5 یک

 2 6 6 دو

 1 1 1 سه

 5 5 0 چهار

 6 2 2 پنج

 زیرساخت

 1 1 1 یک

 2 2 6 دو

 6 0 2 سه

 0 6 0 چهار

 5 5 5 پنج

 کیفیت زندگی

 0 0 5 یک

 2 2 2 دو

 1 1 1 سه

 5 5 0 چهار

 6 6 6 پنج

 پایداری محیطی

 5 5 5 یک

 0 0 2 دو

 1 1 1 سه

 6 6 0 چهار

 2 2 6 پنج

 مشارکت و عدالت

 اجتماعی

 5 5 5 یک

 2 6 1 دو

 1 1 2 سه

 0 0 0 چهار

 6 2 6 پنج

حکمرانی و 

 گذاری قانون

 6 0 6 یک

 2 6 2 دو

 1 1 1 سه

 5 5 0 چهار

 0 2 6 پنج

 
دهد. بر  مؤثر بر مناطق بندر ماهشهر را نشان می های شکوفایی شهری تاثیرگذاری هرکدام از شاخص 11جدول 

براساس اوزان هر کدام از مناطق که منتج از  گانه گانه تحت بررسی برای شکوفایی شهری میان مناطق پنج این اساس از

باشد، ترتیب درجه  می (POSET)کپلند های بکارگرفته شده چندمعیاره و مدل ادغامی و تحلیل مدل پرسشنامه، آمارنامه

ها با استفاده از مدل کپلند به  شاخص مجموع تلفیقی گانه بندرماهشهر در کدام از مناطق پنج تناسب و برخورداری هر

باشد. بنابراین منطقه سه شهری بندرماهشهر بیشترین  ترتیب شامل مناطق سه، پنج، دو، چهار در نهایت منطقه یک می

اختصاص داده و آخرین منطقه نیز اختصاص به  های شکوفایی شهری را به خود اولویت اول را از حیث شاخص میزان و

  .طقه یک استمن
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 های شکوفایی شهری : رتبه نهایی مجموع شاخص11جدول 

 رتبه کپلند TOPSIS WASPAS منطقه شاخص

مجموع 

های  شاخص

 شکوفایی

 5 5 5 یک

 6 2 6 دو

 1 1 1 سه

 0 0 0 چهار

 2 6 2 پنج

 (1100، پژوهشهای  )یافته

 

 های شکوفایی شهری   شاخص  گانه بندر ماهشهر با توجه به مجموع بندی مناطق پنج : رتبه1شکل 

 
مولفه سنجشی است. جدول  69زیرمعیار و  21اصلی،  شاخص 6الزم به ذکر است که هرکدام از مناطق تلخیص 

های به کار رفته در مدل  مدل شهری با تلفیق اوزان و گانه را در شکوفایی ضریب تناسب به دست آمده مناطق پنج 12

 دهد. کپلند را نشان می ادغامی
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 کپلند کیتکن طیها و شناخت تناسب هر کدام از مناطق در مح شاخص قیتلف: 13جدول 

 شرایط توزیع شاخص شکوفایی منطقه

 بسیار نامناسب یک

 ضعیف دو

  ی ضعیفتا حدود سه

 بسیار نامناسب چهار

 تا حدودی نامناسب پنج

 (1100، پژوهشهای  )یافته      

 

 های شکوفایی شهری   شاخص  گانه بندر ماهشهر با توجه به مجموع بندی مناطق پنج : رتبه2شکل 

 

اند. منطقه یک هر دو  واقع شده نامناسب اریبسو چهار در وضعیت  کبا توجه به نتایج به دسته آمده منطقه ی

آیند. بخش اعظم منطقه یک جزء بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به  جزء مناطق پرازدحام و پر جمعیت شهر به شمار می

باشد که در هنگام  رود و منطقه چهار در حاشیه شهر و جدا از شهر قرار دارد که محل سکونت مهاجرینی می شمار می

های پتروشیمی به این منطقه آمدند. در نتیجه هر دو منطقه جزء  بال یافتن کار در مجتمعجنگ تحمیلی یا به دن

 مند نیستند. روند که متاسفانه از خدمات شهری بهره های غیررسمی و ناکارآمد به شمار می سکونتگاه

های شکوفایی قرار دارد. این منطقه در مرکز شهر قرار دارد.  به لحاظ توزیع شاخص فیضعدر وضعیت،  دومنطقه 

های شکوفایی قرار دارد. این منطقه توسط پتروشیمی ماهشهر  به لحاظ شاخص فیضع یتا حدوده در وضعیت سمنطقه 

قرار دارد. این  نامناسب یودتا حددر وضعیت  پنجباشد. منطقه  ساخته شده و عمدتا کمتر از سایر مناطق دارای مشکل می

 .باشد باشد و از جمعیت کمی برخوردار می منطقه تازه ساخت می
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 و پیشنهادها گیرینتیجه
 یبند تیو اولو یابیجهت ارز یسنجش رمولفهیز 66 و اریمع ریز 21با   یاخص اصلش 6پژوهش حاضر که از  

ها و معیارها اصلی  دهی شاخص فازی برای وزن AHP  از تکنیک ،پژوهش نیدر ا .استفاده نمود یشهریی شاخص شکوفا

مورد  میمفاه یبند در رتبه MCD  خانوادهی از اعضا یکیعنوان  به و واسپاس سیتاپس های استفاده شد و از تکنیک

آنها دانست. در  ییاجرا مشکالت عدم زیشفاف و ن یاضیمنطق ر توان یآن را م لیدل نیمهمتر که. قرار گرفت یبردار بهره

آن  جیکه نتا گرفت قرار یخام مورد بررس یها هعنوان داد به یمورد بررس یها نیانگیم ها و هگرو انیامر اختالف م یابتدا

برخوردار هستند. چرا که سطح  یی( باال Sig)یها از سطح معنادار  خصشا مناطق نشان داد که یشهر ییشکوفا یبرا

 باشد. یباال م یمعنادار و نشانگر سطح( 05/0مورد نظر) یآلفا زانیم کمتر از  شده مشخص یبا درصدها sig  ای یمعنادار

 میتصم یها استفاده از مدل با مناطق شهر بندر ماهشهر یشهر ییهای موثربر شکوفا شاخصاز  کی هر لیتحل 

سه،  شامل تیاهم بینشان داد که ترت تاپسیسهای مورد استفاده با استفاده از مدل  نشان داد که مجموع شاخص یریگ

از مناطق  کدام و خام هر هیاول ینشان دهنده درجه تناسب و برخوردار یبه نوع امر نیباشد. و ا یم پنج، دو، چهار و یک

(، 2015)وانگهای  یافتهبا توجه به  جهینت نیا نی. بنابرااستی شهر ییهای شکوفا شاخص ثیشهر بندر ماهشهر از ح

ها با  سنجش شاخص ن،ی. عالوه بر اافتی خواهند رییو داده ها در هر کدام از مناطق تغ دیجد یها استیکه س دارد مطابقت

است؛  یبند تیو تنوع در اولو تفاوتی دارا بیها به ترت شاخص نیتناسب ا بینشان داد که ترت واسپاس کیاستفاده از تکن

 تیفیک ،یور بهرهی ارهایمع یدارا یشهر ییاز شکوفا یورداربرخ یبا درجه تناسب اول تیاولو دو بیکه ترت یا بگونه

 یبند تیتنوع در اولو یدارا گذاری شهری ی و حکمرانی و قانونطیمحپایداری  و مشارکت، یبرابر رساخت،یز ،یزندگ

 هستند.

با استفاده از  یشهر ییهای شکوفا شاخص تناسب بینشان داد که ترتکپلند ها در مدل  شاخص یقیتلف مجموع

 ووری  شاخص بهره یبرا برتر تیاولو دوکه  یباشد بگونه ا یم به ترتیب شامل سه، دو، پنج، چهار و یک زیمدل ن نیا

پایداری محیطی  شاخص یبرایک و دو، مناطق زیرساخت،  شاخص  ی؛ براسه و دوشامل مناطق  بیبه ترت یزندگ تیفیک

نشان دهنده آن است که  زینکپلند  ها با استفاده از  تناسب هر کدام از شاخص بیترتبه  باشد و یمسه و چهار مناطق 

 بیترت نیباشد. بنابرا یم کسه، پنج، دو، چهار و یشامل مناطق  بیترت بهها یک  هر کدام از شاخص یبرخوردار بیترت

مشارکت و و  یطیمح ستیابعاد ز رساخت،یز ،یزندگ تیفیک ،یور امر است که توسعه بهره نینشان دهنده اها  شاخص

در مناطق  یشهر ییمنجر به توسعه شکوفا یاز مناطق شهر کدام در هر گذاری شهری عدالت اجتماعی و حکمرانی و قانون

را  یشهر ییشکوفا یها شاخص ثیاول را از ح تیو اولو زانیم نیشتریبندر ماهشهر ب یشهرسه  منطقه نیبنابراگردد.  یم

  است. یکاختصاص به منطقه  زین منطقه نیبه خود اختصاص داده و آخر

همراستا و مرتبط ( 2015) 1جونز و همکاران (،2015) وونگ جیبا نتا پژوهش نیا یقیاساس مطالعه تطب بر

 .اند های شهر شکوفا موفق عمل کرده ابعاد و شاخص یابیارز و میمفاه نییباشد که در تب یم

وجود دارد و  یمورد بررس یها شاخص انیم یرابطه معنادار 95  نانیاطمنتایج به دست آمده نشان داد که با 

نرمال بودن و استاندارد بودن هر کدام از  نیو ا ستیبرخودار ن ییباال یلیاز تفاوت خ زین نیانگیاختالف م نیهمچن

و و همکاران  ژا  پژوهش جیکه با نتا دهد ینشان م ار یاصل یها از شاخص کیمربوط به هر  یارهایرمعیها را با ز شاخص

اختالف مربوط  زانیم  نیباالتر ( مطابقت دارد.1000)پور یچشمه و حاج ده ی(، محمد2015و همکاران  ) وتوی(، بونا2019)

( و محمدی 1291) پژوهش دانش پور و همکاران یها افتهیامر با  نیاباشد  و  کیفیت زندگی میدر شاخص  کیبه منطقه 

                                                           
1 - Jones et al 
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رتبه اول و بعد از آن  206/0وری با وزن  براساس وزن دهی، شاخص بهرهدارد. ن مطابقت( 1000پور) چشمه و حاجی ده

 پژوهشدر رتبه سوم قرار دارد که با نتایج  181/0ها با وزن  رتبه دوم و زیرساخت 195/0شاخص  کیفیت زندگی با رتبه 

 مطابقت دارد.  (1691پور و همکاران ) دانش

و و محمدی در اهواز (1696پور و همکاران ) (، صفایی1695) یشمس الهو  ارزادهیمحمدهای  یافتهبا  نیا

 دهد.  یم را نشان یدار یمطابقت معن(  در کرمانشاه 1000پور) چشمه و حاجی ده

 و مأخذ منابع
(، شناسایی عوامل کلیدی موثر بر شکوفایی با رویکرد 1691احدنژاد، م، حاضری، ص، مشکینی، ا، پیری، ع، )

 .15-60(، 62)9ریزی شهری،  )مطالعه موردی: کالنشهر تبریز(، نشریه پژوهش و برنامه نگاری آینده

 از یمنتخب یآن برا یریگ و اندازه یرفاه اقتصاد یبیشاخص ترک(، 1691،)س ،یقربان، رنجبر، ه، ص ،یاریبخت

 .116-121(، 9)6، ة اقتصادیعهای رشد و توس شوهژدر حال توسعه، پ یکشورها

 ییبر اساس شاخص شکوفا یزندگ تیفیسنجش ک(، 1000فر، ح، معصومی، م، صمدزاده، ر، ) جهانی، د، نظم

 .05-60(،61)10 ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، لیدر شهر اردب یشهر

 ییفضا یالگو نییتب(، 1699رحمتی، ص، ) ، س، قا ی سبکبار، م، علوی نژاد، ح، فرجی رضاعلی، م، حاتمی

، کالن شهر تهران( یکالن شهرها )مطالعه مورد یداریمطالعه پا در نینو یکردیرو رانیدر ا یشهر ییشکوفا یاه شاخص

 .281-290(،  1)15دوره ی، انسان یها سکونتگاه یزیر مطالعات برنامه یپژوهش -یفصلنامه علم

 ریزی برنامه و جغرافیا دکتری تهران، رساله شهر شکوفایی های شاخص فضایی الگوی (، تبیین1691رضاعلی، م، )

 سبکبار فرجی حسنعلی دکتر نژاد، حاتمی حسین انسانی، اساتید راهنمادکتر علوم مدرس، دانشکده تربیت شهری، دانشگاه

 انیدر م یشاخص دسترس یریامکان قرارگ یابیارز(، 1699پور، ح، سعیدی رضوانی، ن، بذرگر، م، ) دانش

   .051-016(، 2)52 ،یانسان ی ایجغراف ی ها پژوهش، (رازی: شهر شی)مطالعة موردی شهر ییشکوفا یاصل یها شاخص

گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص  ارزیابی مناطق یازده (،1691)بذرگر، م،، ن ،یرضوان یدیسع ،حپور،  دانش

 .11-62(، 66)9ریزی شهری،  ، نشریه پژوهش و برنامهFAHPشکوفایی شهری با استفاده از مدل 

تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای  شاخص شکوفایی  (،1691)بذرگر، م، ،ن ،یرضوان یدیسع ،پور، ح دانش

 .526-500(،  1)9ای(،  ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا)برنامه –، فصلنامه علمی FAHPشهری با استفاده از تکنیک 

 ،یدکتر نامة انیای در شهر اهواز، پا های منطقه عدالت اجتماع، و شهر: تحلیل، بر نابرابری(، 1685)، ع ،یفیشر

 دانشگاه تهران، تهران ا،یقرخلو، دانشکدة جغراف یاستاد راهنما: مهد

( در CPIهای شکوفایی شهری) (، ارزیابی و سنجش شاخص1699چهاربرج، ع، ) فر، ح، عشقی علوی، س، نظم

 .11-91(، 6)10ریزی فضایی،  پژوهشی برنامه –شهر تهران، فصلنامه علمی  کالن

 ییشکوفا یها و سنجش مؤلّفه یابیارز(، 1691نژاد، ع، مدانلوجوبیاری، م، ) پور، م، ملکی، س، حاتمی صفایی

 .65-01(، 6)22جغرافیا و پایداری محیط، ، شهر اهواز در کالن یشهر

، داریو توسعه پا یشهر ییر تحقق شکوفاد یعموم ینقش فضاها(، 1691الهی، ب، ) محمدیارزاده، س، شمس

 .111-120(، 6)6  ،یشهر تیریاقتصاد و مد یپژوهش -یفصلنامه علم

 درونیی در ساختار فضا یعدالت اجتماع تیّوضع یبررس(،  1696، )م ،یقاسم  ج، ع،چهاربر یعشق ،فر، ح نظم

 .166-151(، 11)6، ی)مورد: شهر مراغه(، جغرافیا و مطالتات محیط یشهر
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