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 مقالة پژوهشی
 محالت شهریپایدار  پذیریقابلیت زیست تطبیقی ارزیابی

 (محالت کارکنان شرکت نفت و سادات شهر دوگنبدان :مورد پژوهی)

 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، یزدواحد یزد،  ،شهری ریزیبرنامهجغرافیا و پژوهشگر دکترای تی، حسین جن
 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، یزدواحد یزد،  ،شهرسازی گروهاستادیار ، 1احمد استقالل

 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، یزدواحد یزد، اس،  ایجیسنجش از دور و  گروه دانشیار ،المدرسیسید علی
 ایران ،دانشگاه یزد، یزد ،شهری ریزیبرنامهجغرافیا و گروه  دانشیارمحمدرضا رضایی، 

 ایران ،آزاد اسالمی، میبددانشگاه  واحد میبد، ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه گروهاستادیار، ملیحه ذاکریان

 چکیده
ن ها و اقدامات مدیراها، برنامهبه هدف اصلی بسیاری از سیاست ،شهری و ارتقاء آن پذیریزیست ،امروزه

مورد  دیرانگیران و مشاخصی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیم عنوانبهشهری تبدیل شده و 
 ارناپاید یهالگوا به نسبت هیگاآ یشافزاز ا همدآبر توانمیرا  پذیریزیست دیکررو .گیرداستفاده قرار می

ا ر یشهر ندگیز یطاشرو شده  محیطی منابع انتو کاهش موجب تمددر دراز که نستدا یشهر ندگیز
دالیل افت کیفیت زیست شهری در محالت  ترینمهم شناسیآسیبپژوهش با هدف این  .کندمی سخت

بر محالت کارکنان شرکت نفت و سادات با روش توصیفی تحلیلی به شکل  تأکیددوگنبدان با  شهر
برآورد حجم نمونه  منظوربهانجام گرفت.  SPSS یآمار افزارنرماستنادی و پیمایشی و با استفاده از 

 گیریونهنمپرسشنامه از فرمول کوکران و برای روایی از فرمول آلفای کرونباخ و برای تکمیل آن از روش 
دیران م گذاران، مسئولین وسرپرست خانوار، مالکان، سرمایهجامعه آماری شامل  تصادفی ساده استفاده شد

در تمامی  دهدیم. نتایج نشان نفر مورد پرسش قرار گرفتند 022شهری دوگنبدان بوده و به تعداد 
 ،زمانی که ویژهبه ؛نامطلوب استزیست پذیری وضعیت حاکم بر محالت شهر دوگنبدان  هایمؤلفه

ررسی ب قدیمی ودارای بافت فرسوده  یمحلهبرخوردار و یک  نسبتاً یمحلهدر سطح یک  هامؤلفههمین 
 . از سویباشدمیاین شکاف و ناپایداری در بین محالت در حال تشدید شدن  ،که مالحظه گردید ؛شد

اری محالت شهر دوگنبدان در مسیر پاید ،امروزهاین مطلب است که  یتأییدکننده ،تحقیق هاییافته ،دیگر
 .قرار ندارند

 .کیفیت زندگیزیست پذیری،  ، دوگنبدان،پایداری :یکلید کلمات

                                                           
  a.esteghlal@iauyazd.ac.ir                                  نویسنده مسئول:                                       -1
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 مقدمه

 قیقد هایریزیبرنامهبه شهر و نبود  انییگسترده روستا هایمهاجرتو  تیجمع شیافزا

ردیده گناکارآمد  هایبافت گیریشکل شهری وو کنترل نشده  رویهبیمنجر به گسترش 

مناسب  یپراکندگ ،نیو همچن ییبافت شهرها از لحاظ نظم فضا ،کهطوریبه است،

را با  یشهروند کنونشهر و و  ؛(1831عندلیب،) است دهیگرد بیدچار آس ت،خدما

 و سازدمیمواجه  یو سرگشتگ یگانگیازخودب ،تیبحران هو یجد اریبس یدهایتهد

 یماد یازهاین ترینابتدایی نیتأمی برا یرا تنها در حد مکان یشهر یمفهوم شهر و زندگ

 .دهدمیشدت تنزل  به یانسان

 یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع متعدد التکبا مش ینیرشـد شهرنش گونهاینتـداوم 

 یزندگ تیفیک ان،یم ـنیا در. باشدمیشـهرها  یداریبر ناپا یو هشدار بوده نیآفر بحران

و  ضـرورت ،نی. بنـابرادهدمیشدت کـاهش  در شهرها را به یریپذستیز ،تبع آن و به

اسـت  ـانیدر شهرها کامالً نما ،امروزه داریو توسعه پا یریپذستیبحث ز تیاهم

پرداختن به  ،یدر مواجهه با مسائل شهر ،از سویی دیگر .(18۳8ن،اراکپور و هم)ساسان

، یمانند حل مشکالت شهر ی، با اهدافریپذستیمانند شهر ز یشهرساز دیجد هاینظریه

 تیلوبمط سویبهشهر  یو راهبر یشهر تیریمد یکارآمد ،در شهر یزندگ تیفیک یارتقا

ی، حمداست )م افتهی تیاهم پیش ازبیش ، یو محل یبوم هایارزشبا احترام به  شتریب

18۳1.) 

 و یاقتصاددر ابعاد اجتماعی،  داریپا توسعهموازات  به یشهر یریپذستیز کردروی

ساکنان شهرهاست.  همه یبرا یبرابر زندگ هایفرصت جادیدنبال ا ، بهیطیمحستیز

 ،واقع در بهتر است و یزندگ تیبه قابل یابیبه مفهوم دست ،یکل یدر معنا یریپذستیز

 ،. امروزهدانست داریمکان پا ایخوب  یشهر ریزیبرنامه تیفیبه ک یابیآن را دست توانمی

 ارددشهروندان  یزندگ تیفیو رشد شهرها و ک اتیدر ح یاساس ینقش یریپذستیز

 هایبخش میکه توجه کن شودمی ترروشن یموضوع زمان نیت ایاهم (.5002، 1روزماری)

                                                           
1 Rosemary 
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، آمار ایران مرکز) کنندمی یزندگ شهرهادر  درصد( 52بیش از ) رانیا تیاز جمع یادیز

18۳2).  

رتقای که اشخاصی در پی اگردد ییونان باستان برمپذیر به خاستگاه مفهوم شهر زیست  

 ،حال این با. (5005و همکاران،  1)های یان لوژی و مفهوم انصاف و عدالت بودندئواید

پذیری در مفهوم زیست ،کهیزمان ؛گرددیبرم 1۳20 یپذیری به دههزیستنوین مفهوم 

اجتماعات روستایی کوچک تحلیل کاهش  و شناسی شهری و روستایی در تجزیهجامعه

  .(5018و همکاران، 5)فهی شدیدر تقابل با شهرنشینی سریع به کار برده م

ی درباره ،(1۳92) 8آبراهام مازلو یبررس یبار بر مبنانیاول یبرا یریپذستیز هینظر

همان  ای ستیزقابل یشهرها یواژه ،(؛ اما5001 ،9فیشکل گرفت )رادکلنیازهای انسانی 

 هاییدر رابطه با رشد نگران، 1۳30 در طول دهه یعموم یو مفهوم اتیدر ادب ریپذستیز

گذاری خارجی و شهرهای جهان برای جذب سرمایه انیرقابت م شیو افزا یطیمح

 (.5019، 2ای، آی یو) های اقتصادی آنان پدیدار شدیشرفتپ

 یتوسط لوزان هنر "ریپذستیز یشهرها"که  یاز زمان زین یریپذستیاصطالح ز 

 طهی. عالوه بر حدیگرد یشهرساز اتیمنتشر شد، رسماً وارد ادب 1۳35در سال  1یلفارد

ساالنه  نییتع قیشهرها از طر نیب یاسیس یهااصطالح در رقابت نیا ،یریزی شهربرنامه

 نیا شیداپی. (18۳0بندرآباد،شده است ) شناخته یاجهان واژه یشهرها نیرتریپذستیز

 یکیرا  یریپذستیز ،(5009) 5گادشالک دیویاست که د تیحائز اهم ییتا آنجا هینظر

 ر وپوداند )ساسانیدر دوران معاصر م یریزی شهربرنامه هاییدها نیاز بزرگتر

 (. 18۳5 ی،اسدآبادیجعفر

                                                           
1 Hai-yan 
2 Fahey 
3 Abraham Maslow 
4 Radcliffe 
5 EIU(Economist Intelligence unit) 
6 lauzon henry lefardy 
7 David R. Godschalk 
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ماساچوست و  یفناور مؤسسه ،یریپذستیز آکادمیک مطالعات گیریشکل اولیه گاهیجا

ز مهم از مراک یطوالن هایمدت یدو برا بود که هر یدر برکل ایفرنیپس از آن دانشگاه کال

 که 1نچیل نیآثار کو .(18۳2قنبری و همکاران، ) آمدندمیشمار  به یریپذستیمطالعات ز

 ابعاد از ایمجموعه یمعرف جهت درو بعدها  انگیزخاطرهشهر  یشناخت اجزا یبرا ابتدا

 نیوترشریاز پ توانمیشهری مطرح شد را ، نظارت و عدالت یدسترس ی،سرزندگیی، کارا

 دانست. کردیرو نیگرفته در ا اقدامات صورت

ر یتأث شهری ناکارآمدبافت ، سرزندگی و ارتقای کیفیت یریپذستیدر ز یعوامل متعدد

ت، یو امن یمنین، اکمختلط، مس یاربرکبه حضور مردم،  توانیم ،هاآنه از جمله ک دارند

 ،در واقع. (18۳2قنبری و همکاران، کرد )ست اشاره یزطیو مح ییاراکحس تعلق، 

 پذیری شهریضرورت و اهمیت پرداختن به زیست ،سویککه از  دهدیممطالعات نشان 

ی پس از صنعت یبه نیازهای جامعه دهیپاسخدر  ریزیبرنامهدر ارتباط با وظایف جدید 

پذیری به جهت تهدیدهای زیست ،شدن به شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر

  (.5001، 5ولراست )یافته  دوچندانروی زندگی شهری امروز نیز اهمیتی پیش

 مورد توافق همگان است ،بدون یک تعریف مشخص و دقیقپذیری مفهومی کلی ستزی

اه به مفهوم رف ،استفاده شده است و گاهی اوقات نیز معنی با کیفیت زندگیهم ،یگاه

پذیری یک مفهوم عام برای تنوعی زیست .( 8،5018ساتلوآنگا) اجتماعی مرتبط شده است

پذیری هم به هدف سنجش و هم به دیدگاه اشخاصی وابسته یعنی زیست ؛از معانی است

ه ک کنندیم ییدها تأپژوهشاکثر  ،بر این اساس .کنندیمرا ایجاد  هاسنجشکه  است

اشاره دارد و شامل ارزیابی ذهنی از  زیست از دیدگاه اشخاصپذیری به محیطزیست

 عنوانبهپذیری را یستز ،(5011) 2اکونومیست (.5015، 9الدین)شمسکیفیت مکان است

  .ندکیمتعریف  به کیفیت باالی زندگی کمک کند، تواندیمکه  ییهاجنبهیکی از 

                                                           
1 Kevin A. Lynch 
2 Wheeler 
3 Saitluanga 
4 Shamsuddin 
5 Economist 
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پذیری مفهومی کلی است که با برخی زیست ؛که از تعاریف فوق مشخص است طورهمان

زندگی و کیفیت مکان و  یفیتک از مفاهیم و اصطالحات دیگر همچون پایداری،

 از دیدگاه روانشناسی محیطی، .(18۳1خراسانی و همکاران،است )اجتماعات سالم مرتبط 

افراد و توانایی انجام عمل و لذت بردن از مکان تعریف  یتجربه عنوانبهپذیری زیست

 .(1،5002)هاروپ شده است

متنوعی از  پذیر شامل مجموعهپذیری و اجتماع زیستتعریف زیست ،کلی طور به

، مانند شوندیمیک سری اصول راهنما بیان  وسیلهبه موضوعات مختلف است که

 پذیری بر مبنای آنها شکلبه زیستدسترسی، برابری و مشارکت که مفاهیم مربوط 

که در آن  یشهر ستمیس کیبه  ،یریپذستیز (.18۳9پور و همکاران، ساسان) گیرندیم

همه ساکنانش توجه شده است، اطالق  یو روان یکالبد ،یاقتصاد ،یسالمت اجتماع به

 ت،یمنعدالت، ا ،یشامل: برابر بخشدمیام کمفهوم استح نیکه به ا یدی. اصول کلشودمی

 .(5018، 5پالسسیتی) باشدمی دنیمشارکت، تفرج و قدرت بخش

پذیر هم عناصر اجتماعی و هم عناصر کالبدی باید برای پیشرفت و سالمت در شهر زیست

به رابطه  ،1 در جدول(. 8،1۳۳5سالزانو) تالش نمایندو تک تک افراد عضو آن  محله

 پرداخته شده است. یزندگ تیفیک با یشهر یریپذستیز

شهر دوگنبدان واقع در شهرستان گچساران در بخش جنوبی استان کهگیلویه و بویراحمد 

منطقه به دو ناحیه مسکونی متفاوت از لحاظ وضعیت  نیدر ااز زمان آغاز استخراج نفت 

معیشت تقسیم گردید. یک ناحیه مربوط به کارکنان شرکت نفت و گاز و دیگری محل 

بندی و اسکان، کارکنان شرکت نفت ضمن ارائه اسکان بومیان منطقه بود. در این تقسیم

ر طبق استانداردهای ی عریض که بهاابانیخی مسطح و هانیزمانواع خدمات رایگان، در 

جهانی احداث شده بودند )و تاکنون نیز این خدمات ادامه دارد( اسکان داده شدند و از 

                                                           
1 Harrop 
2 Cities plus 
3 Salzano 
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ی مجاور شهر دوگنبدان بنا به دالیلی نامعلوم اسکان هاتپهآن طرف، بومیان منطقه به دامنه 

 .باشدعدالتی فضایی در شهر مییافتند که مؤید نوعی بی

 

 یزندگ تیفیباک یشهر یریپذستیرابطه ز -9 جدول

 یزندگ تیفیمنافع ک یریپذستیعوامل ز مفهوم

توسعه 

 یاقتصاد
 به کار و خدمات و خواروبار یدسترس

درآمد مناسب، اوقات فراغت 

 مطلوب

 یمنیو ا تیداشتن سرپناه، امن ن، محل مناسب آن و تنوع آنهاکوجود مس مسکن

 تیفیک

 طیمح

ی گازها آب، تیفیسروصدا، ک ،شناسییباییزهوا،  تیفیک

 و فضاهای باز هاپارک، یاگلخانه

 حفاظت ،یو ذهن یکیزیف سالمت

 یعیطب یایبال یدر برابر برخ

توسعه 

 یاجتماع

 یهافرصت ،یو فرهنگ یخیمنابع تار ،یانسجام اجتماع

 آموزشی

 ،یآورتاب یانکاحساس تعلق م

تحرک  ،یاجتماع هیسرما

 یاجتماع

 ونقلحمل

 ییجاجابهمتعدد،  یتالق یه خطوط داراکبه شب یدسترس

ن و خدمات، جاذبه کبه کار، مس یدسترس ت،یامن

 هایابانخ

زمان  ،ییجاجابهمستقل بودن 

و مطلوب،  اعتمادقابلحرکت 

 یو روان یکیزیبهداشت ف

 عادالنه خدمات عیتوز یبرابر
قرار  ،یاجتماع تیاحساس امن

 مختلف دیداشتن در معرض عقا

 5011، 1وان زر و سیسکین: منبع

 

 یطی،زیست مح -کالبدی هایمؤلفهبین  ،رسدمی نظر به ،با توجه به مطالب گفته شده

هر محالت ش پذیریزیستدر  اقتصادی و پایگاه اجتماعی شهروندان -پایگاه معیشتی

ار اثرگذ هایمؤلفه ترینمهمقصد دارد تا  ،این پژوهش ،لذادوگنبدان ارتباط وجود دارد. 

بر ابعاد کالبدی، فضایی، اجتماعی و فرهنگی را  تأکیدپذیری شهری با بر ارتقای زیست

و  عدالتی فضاییراهکارهایی را جهت کاهش بی ،نهایتاًنموده و  شناسیآسیببررسی و 

 پذیری این محالت ارائه نماید.ارتقاء زیست

                                                           
1 Van Zerr & Seskin 
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 هاروشو  هاداده

در  هاادهدروش گردآوری  .کاربردی استو تحلیلی -یک مطالعه توصیفی ،تحقیق حاضر

جش برای سن. بوده است و روش میدانی یاکتابخانه یهاروشپژوهش حاضر، ترکیبی از 

 روایی و اعتبار نیشده و برای تعیاستفاده  0.5با ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ 

نخبگان دانشگاهی مرتبط بررسی  راهنما و استادانبا  ،شدهه یته پرسشنامهآن  یمحتوا

و  SPSSهای تحلیلی افزارنرمپژوهش، از طریق  یازموردنو اطالعات  هادادهشده است. 

AMOS  جامعه آماری پژوهش، جمعیت محالت . گرفته استمورد سنجش و بررسی قرار

از  به تعداد بیش شهر دوگنبدانجدید( نفت )بافت قدیمی( و کارکنان شرکت سادات )

تصادفی  گیرینمونه روش وروش برآورد حجم نمونه کوکران  .باشدیم هزار نفر 55

، گذارانسرمایهسرپرست خانوار، مالکان، ( نفر 022) شوندهپرسش یجامعه بوده وساده 

 .اندبودهشهری دوگنبدان  مدیران ومسئولین 

 

 شناخت محدوده مورد مطالعه

در  کیلومترمربع 13متری از سطح دریا با مساحتی بالغ بر  550شهر دوگنبدان در ارتفاع 

کهگیلویه و  کیلومتری جنوب غربی شهر یاسوج )مرکز استان 125وضع موجود و در 

، 18۳2مسکن در سال و و مطابق با سرشماری عمومی نفوس  ( قرار گرفتهبویراحمد

شناسان و پژوهشگران در . طبق نظریه باستانباشدنفر را دارا می ۳1553جمعیتی معادل 

آثار باقیمانده از دو گنبد قدیمی وجود دارد و به  ،شرقی و غربی این شهر هایقسمت

 به لحاظ .علت وجود همین دو گنبد نام دوگنبدان برای این شهر انتخاب گردیده است

هان( به بهب -اهواز )ممسنی -کالبدی شهر دوگنبدان توسط محور عبوری و تاریخی شیراز

و محالت نوساز و  هاساختمانجنوبی تقسیم گردیده که  -دو قسمت شمالی

هر ش شدهمستهلکفرسوده و  بافتدر قسمت شمالی و محالت قدیمی و  جدیداالحداث

فت با رادک در قسمت جنوبی قرار دارند. قدیمی پره بالی و هایقریهبا مرکزیت 

جمعیتی  ،هکتار 110پذیر و در معرض خطر شهر دوگنبدان در مساحتی بالغ بر آسیب
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طرح بافت فرسوده مصوب ) باشدواحد پراکنده می 2800بیش از  نفر در 55000بیش از 

یاد های زشیب ،که وجود واحدهای قدیمی و فرسوده و همچنین ؛(1835شهر دوگنبدان، 

 رفتاری باعث ایجاد معضالت اجتماعی و ،های مناسب در این محالتو نبود دسترسی

توجه به عدم مقاومت این واحدها در رخدادهای  با ،و از طرفی گرددمیدر این محالت 

با  ،امروزهذهن نیست.  احتمال ایجاد خسارات جانی و مالی برای ساکنین دور از ،طبیعی

 درآمد درسایر مهاجرین کم قرار گرفتن تعداد زیادی از منازل مسکونی همین بومیان و

های کیامرثی و امینی بر روی زمینی که غالباً های سادات، لبنان، رادک و خیابانمحله

شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و  صخره بوده و استانداردهای معماری و

 ،گیر شهروندان شده است. این امرشکالت متعددی گریبانمعماری در آن رعایت نشده، م

در  امکانات شهری عدالتی فضایی در دسترسی شهروندان به خدمات ومنجر به نوعی بی

عدالتی کاهش نه تنها این بی ،ی قانونی شهر دوگنبدان گردید که در گذر زمانمحدوده

ر به این محالت منج ،امروزه ،کهطوریبه ؛روز به روز شدت بیشتری یافت ،بلکه ؛نیافت

ترهای بس محالت شهری با محیط و شده و گزینی اکولوژیکی در بستر شهرنوعی جدایی

های کیفی محیط زندگی و اند و منجر به افت شدید شاخصمتفاوتی پدید آورده

 پذیری شهری در آنها شده است.زیست

قه منط ،تفصیلی شهر دو گنبدان طرحکه در شده واقع  1 منطقهبافت فرسوده این شهر در  

 5شامل  1-5محله و ناحیه  9شامل  1-8ناحیه  .مذکور به سه ناحیه تقسیم گردیده است

 .باشندمیبافت فرسوده شهری  1-5از ناحیه  5و محله  1-8محله بوده که تمامی محالت 

 



 

 

 

 911                                          شهری...           محالت پایدار پذیریزیست قابلیت تطبیقی ارزیابی

 
 موقعیت شهر دوگنبدان در کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد -9شکل 

 

 اصلی بحث

پذیری و کیفیت زندگی پایدار محالت شهری در دوگنبدان ارزیابی قابلیت زیست منظوربه

 یهامؤلفهبر اساس پیمایش میدانی در سطح محالت کارکنان شرکت نفت و سادات 

مورد  یرهغفرهنگی، زیرساختی و  -فضایی، اقتصادی، اجتماعی-ابعاد کالبدی متعددی در

 انددهشواقع  تحلیل و تجزیهآماری مختلف مورد  هایروشبررسی قرار گرفته و از طریق 

 بحث به آنها پرداخته شده است. یادامهکه به ترتیب در 

محالت  نواحی در شهروندان یاقتصاد سطح مقایسه یبرا ،در گام نخست ،بنابراین

 وضعیت از شهروندان کلی مندییترضا میزان بررسی به ،ابتدا ،منتخب شهر دوگنبدان

 از یک هر در یاقتصاد هایینهزم در موجود یهامؤلفه سپس پرداخته، خانواده یاقتصاد

 .است قرارگرفته تحلیل و تجزیه و آزمون مورد محالت
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 با اقتصادی وضعیت از محالت منتخب ساکنانمندی رضایت میزان مقایسه -0 جدول

 والیس کروسکال از استفاده

 میانگین محالت یمعنادار ضریب مؤلفه

 000/0 خانواده یاقتصاد وضعیت از یرضایتمند
 01/9 شرکت نفت

 35/1 سادات

 18۳3های پژوهش، منبع: یافته

 

 میزان دهندهنشان 5 جدول در والیسکروسکال آزمون از آمده بدست هاییانگینم

 کمتر مندیرضایت و 01/9 یارتبه میانگین با شرکت نفت یمحله بیشتر مندیرضایت

 ساکنان مندیرضایت ،بهتر عبارتی. به باشدیم 35/1 میانگین با سادات یمحله شهروندان

و  دوگنبدان شهر نواحی سایر از بیشتر خانواده یاقتصاد وضعیت از شرکت نفت یمحله

 ۳۳ سطح در را یمعنادار تفاوت یآمار نتایج، همچنین .استسادات  یمحله ویژهبه

 محالت منتخب در درآمد و هزینه مقایسه یبرا که است ذکر شایان. دهدیم نشان درصد

 .است شده استفاده دانکن تست و طرفهیک آزمون از دوگنبدان شهر

 

 استفاده با دوگنبدان محالت منتخب شهر شهروندان یاقتصاد وضعیت بررسی -9جدول 

 طرفهیک مستقل Fآزمون  از

 

 : عدم معناداریSNدرصد  ۳2سطح معناداری 

محالت  یاقتصاد وضعیت بین معنادار تفاوت دهندهنشان 3 جدول در مندرج اطالعات

 یگویا درآمد، مؤلفه یبرا درصد ۳2 معنادار ضریب ،کهیاگونه به ؛باشدیم مختلف

در  اختالف میزان نمایش یبرا .است محالت منتخب شهروندان یاقتصاد سطح اختالف

 ضریب معناداری F درجه آزادی امتیازمیانگین  مؤلفه

 052/0 523/8 5 013/5 درآمد

 SN 911/0 555/0 5 205/8 هزینه

 18۳3های پژوهش، منبع: یافته



 

 

 

 919                                          شهری...           محالت پایدار پذیریزیست قابلیت تطبیقی ارزیابی

 نشان 9 جدول در مندرج اطالعات و است شده استفاده دانکن آزمون از نیز این محالت

 دارد وجود مختلف محالت در شهروندان درآمد بین که یمعنادار اختالف که دهدیم

 طبقه عنوانبهسادات  یمحلهبا  اول طبقه عنوانبهشرکت نفت  یمحله اختالف به مربوط

 .است دوم
 

از  استفاده با دوگنبدان شهر محالت منتخب شهروندان درآمد سطح یبندگروه -0جدول 

 /تست دانکن مستقل Fآزمون 

 تعداد محالت
 درصد ۳2برای ضریب معناداری  هازیرمجموعهمقدار 

 طبقه دوم طبقه اول

  1500000 ۳5 شرکت نفت

 910000  103 سادات

 18۳3پژوهش،  هاییافتهمنبع: 
محالت  هریک شهروندان مندیرضایت میزان سنجش یبرا مذکور، موارد بر عالوه

 یاقتصاد بعد به مربوط یهامؤلفه نظر از محالت مقایسه به دوگنبدان، شهر منتخب

 شده استفاده والیس کروسکال ناپارامتریک آزمون از ،منظور بدین که شودیم پرداخته

 .است

 مندیرضایت میزان در معنادار تفاوت دهندهنشان ،باال جدول در مندرج اطالعات

 بیشتر یبرا ،که یاگونه به ؛باشدیم یاقتصاد یهامؤلفه از محالت مذکور شهروندان

-نشانآمده،  دست به هاییانگینم .است آمده دست به درصد ۳۳ معنادار ضریب هامؤلفه

 ویژهبهدیگر محالت  به نسبت شرکت نفت یمحله باالتر مندیرضایت سطح دهنده

 داریمعن تفاوت مبین والیس کروسکال آزمون از حاصل نتایج .باشدیم سادات یمحله

 میانگین با شرکت نفت یمحله ،واقع در .است مصرفی یکاالها تهیه یبرا درصد ۳۳

 قرار مدو جایگاه در 19/5 یارتبه میانگین باسادات  یمحلهو  اول رتبه در 51/8 یارتبه

 .دارند

 در گذاریسرمایه امکان مؤلفه ،دهدیم نشان را معنادار تفاوت که یامؤلفه دومین

شرکت  یمحله قبلی، مؤلفه همانند نیز مؤلفه این در. است یتولید مختلف هاییتفعال
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 یرتبه درسادات  یمحله و اول جایگاه در 19/8 یارتبه میانگین با دوگنبدان شهرنفت 

 به شرکت نفت یمحله ساکنان که داشت اذعان توانیم ،مجموع در. دارند قرار یبعد

 یبرا یبیشتر توان ،سادات یمحله به نسبت بهتر یاقتصاد وضعیت و یشترب مددرآ علت

 شهروندان که است صورتی در این .دارند یتولید مختلف هاییتفعال در گذاریسرمایه

 30 از بیش تقریباّ که هستند شهر به واردتازه روستایی مهاجران بیشتر سادات یمحله

 امکان امر این که است بدیهی .کنندیم روزانه مایحتاج خرید صرف را خود درآمد درصد

 بساچه و مواجه مشکل با شهر از بخش این در را یتولید هاییتفعال در گذاریسرمایه

 .سازدیم غیرممکن
 

 اقتصادی با یهامؤلفه از محالت منتخب شهروندانمندی رضایت مقایسه -0 جدول

 والیس کروسکال آزمون استفاده
 میانگین محالت sig معناداری ضریب مؤلفه

000/0 خانگی و مصرفی یکاالها تهیه  
 ۳1/5 شرکت نفت

 09/9 سادات

032/2 محلی یهابازارچه و بازارها ایجاد ns 
 ۳5/5 شرکت نفت

 ۳3/1 سادات

 222/2 یتولید مختلف هاییتفعال در گذاریسرمایه امکان
 13/9 شرکت نفت

 13/1 سادات

 مختلف نواحی در درآمد و ثروت عادالنه توزیع

 یشهر
223/2 

 3۳/8 شرکت نفت

 1/1 سادات

 223/2 زندگی مایحتاج تأمین جهت باال خرید قدرت
 ۳3/8 شرکت نفت

 35/1 سادات

 252/2 شغلی مناسب یهافرصت وجود
 3۳/8 شرکت نفت

 85/1 سادات

421/2 شغلی تنوع وجود ns 
 31/5 شرکت نفت

 92/1 سادات

 18۳3های پژوهش، منبع: یافته
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 پذیری درزیست و یافتگیتوسعه یهاشاخص سنجش یبرا: فرهنگی-اجتماعی بُعد

 مقایسه به ابتدا ،که صورتبدین .است شده استفاده مؤلفه 15 از فرهنگی– اجتماعی ابعاد

 محالت از هریک در هامؤلفه همین سنجش به سپس کلی، صورتبه محالت منتخب

 .شود نمایان اجتماعی یهامؤلفه از مندیرضایت در اختالف میزان تا شودیم پرداخته

 یهامؤلفه از مندیرضایت میزان در معنادار تفاوت از حاکی 1 جدول در مندرج اطالعات

 رسوم به یپایبند و اطالعات و آگاهی به دسترسی ،یشهروندمدار و شهرنشینی آموزش

 تفاوت یگویا، فوق یهاگویه یبرا درصدی ۳۳ رابطه که یاگونه به. باشدیم ملی سنن و

 مورد درکه مشخص است  طورهمان .باشدیم محالت منتخب مندیرضایت میزان در

 .شودینم دیده نواحی بین معنادار اختالف هاگویه سایر

 

 اجتماعی با استفاده هایمؤلفه از محالت منتخب مندی شهروندانمقایسه رضایت -1جدول 

 والیس کروسکال آزمون

معناداری ضریب مؤلفه  sig میانگین محالت 

شهروندانایجاد مشارکت  هایینهزم   602/2 NS 
18/8 شرکت نفت  

91/5 سادات  

مداریشهروند و شهرنشینی آموزش  222/2  
8/9 شرکت نفت  

91/5 سادات  

صمیمیت بین ساکنان محله میزان  341/2 NS 
19/5 شرکت نفت  

01/9 سادات  

یشهر یهامحلهدر  آرامش وجود  280/2 NS 
15/9 شرکت نفت  

0۳/5 سادات  

به اطالعات و آگاهی دسترسی  248/2  
3/9 شرکت نفت  

51/5 سادات  

به رسوم و سنن و مراسمات مذهبی یپایبند  153/2 NS 
35/8 شرکت نفت  

53/9 سادات  

به رسوم و سنن ملی یپایبند  220/2  
۳3/8 شرکت نفت  

09/8 سادات  

 18۳3های پژوهش، منبع: یافته
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 یدرصد ۳۳ سطح در معنادار تفاوت از حاکی والیس کروسکال آزمون از حاصل نتایج

 یمحله ،که صورتبدین ؛باشدیم یشهروندمدار و شهرنشینی آموزش مؤلفه با رابطه در

 با دوگنبدان شهر سادات یمحلهو  اول یرتبهدر  8/9 یارتبه میانگین با شرکت نفت

 ساکن شهروندان مندیرضایت میزان ،واقع در .دارند قراربعدی  جایگاه در 91/5 میانگین

سادات و دیگر محالت قدیمی و بافت  یمحله از بیشتر بسیارشرکت نفت  یمحلهر د

 نشان را مندیرضایت میزان در معنادار تفاوت که یامؤلفه دومین .باشدیم فرسوده شهر

 به هاییانگینم به توجه با که است یشهر یهامحله در آرامش وجود یمؤلفه ،دهدیم

 یمحله و مندیرضایت اول جایگاه در 15/9 میانگین با شرکت نفت یمحله آمده، دست

 ،شد گفته ترپیش که طورهمان .دارند قرار دوم یرتبهدر  0۳/5 میانگین با سادات

 رابطه در شد، ارزیابی محالت سایر از بیش شرکت نفت یمحله ساکنان مندیرضایت

 .باشدیم همین محله به مربوط مندیرضایت سطح باالترین نیز اجتماعی یهامؤلفه با

 مذهبی سنن و رسوم به یپایبند گویه اجتماعی، یهامؤلفه با رابطه در توجهقابل نکته

 باال بسیار مندیرضایت شهر این محالت تمام در مذکور مؤلفه. است دوگنبدان شهر در

 آئین به یپایبند و سنتی ساختار داشتن علت به دوگنبدان شهر ،واقع در .دهدیم نشان را

 ،که یحون به ؛دارند کامل رضایت خود شهر در مراسم گونهاین یبرگزار از مذهبی

 .ندارد وجود بین این محالت تفاوتی

 شهر،ی کالبد و زیست محیط کیفیت میزان سنجش یبرا: محیطی زیست- یکالبد بعد

 مندیرضایت میزان مقایسه به ،که گونهبدین .است شده استفاده زمینه این در مؤلفه 15 از

 دهندهنشان ،5 جدول .است پرداخته زیستشانمحیط کیفیت از محالت منتخب شهروندان

 زیستمحیط کیفیت به مربوط یهامؤلفه از هریک با رابطه در معنادار تفاوت میزان

 یبرا درصد ۳2 سطح تا داریمعن تفاوت ،شودیم مشاهده که طورهمان .است یشهر

-یکالبد بُعد در یزیاد بسیار اختالف ،واقع درت. اس آمده دست به هااز مؤلفه بعضی

 بیانگر، آمده دست به هاییانگینم که دارد وجود محالت منتخب بین محیطیستیز

 مورد در .باشدیمسادات  یمحلهشرکت نفت به  یمحله ساکنان بیشتر مندیرضایت
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 با شرکت نفت یمحله مندیرضایت زیست،محیط یسازسالم و بوستان سبز، یفضا

 ،همچنین .باشدیم سادات یمحله ویژهبه دیگر محالت و از بیش 12/9 یارتبه میانگین

 با شرکت نفت یمحله ساکنان مندیرضایت یشهر منظر و سیما و مبلمان مورد در

 .باشدیم سادات یمحله از بیش 21/9 یارتبه میانگین

 وضعیت ،ینشانآتش خدمات صوتی، آلودگی عدم هوا، یزگیپاک یهامؤلفه با رابطه در

ز دیگر ا بیش شرکت نفت یمحله ساکنان مندیرضایت ،روییادهپ یفضا و ترافیک

 شهر سادات یمحله ،واقع در. باشدیمدوگنبدان  شهر سادات یمحله ویژهبهمحالت 

 ابنیهکم ترا، و همچنین ونقلحمل وسایل تردد ،شهر مرکز به نزدیکی علت به دوگنبدان

 رویپیاده و وآمدرفت یبرا ،صوتی آلودگی و هوا آلودگی بر عالوه فرسوده ساختمان و

 .است دارا را فضا کمترین شهروندان

 دفن فاضالب، دفع سیستم زباله، بهداشتی آوریجمع یهامؤلفه با رابطه در ،همچنین

بهداشت و کیفیت  و معابر کشیجدول معابر، کنار در درختکاری مناسب، مکان در زباله

 وجود محالت مختلف شهر دوگنبدان ساکنانمندی رضایت بین معناداری تفاوت آب،

 یکسان دوگنبدان شهر مختلف نواحی در مندی شهروندانمیزان رضایت ،واقع در .دارد

 مسکونی محیط کیفیت شهروندان،زیست پذیری  سنجش در مهم ابعاد از یکی باشد.ینم

 دوگنبدان، شهر سطح پذیری درزیست از بخش این سنجش برای ،مطالعه این. در است

 بررسی بنا قدمت و مالکیت لحاظ از مسکن وضعیت سپس مسکن، و زمین مساحت ابتدا

 . شد
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-ی زیستهامؤلفه از محالت منتخب شهروندانمندی رضایت مقایسه -1جدول 

 والیس کروسکال آزمون استفاده بامحیطی 

 میانگین محالت sig  معناداری ضریب مؤلفه

 و بوستان سبز، یفضا

 زیست محیط سازیسالم
236/2 

 12/9 شرکت نفت

 22/1 سادات

 و زباله بهداشتی آوریجمع

 فاضالب دفع سیستم
216/2 NS 

 31/8 شرکت نفت

 01/5 سادات

822/2 مناسب مکان در زباله دفن NS 
 95/8 شرکت نفت

 ۳3/1 سادات

412/2 معابر کنار در یدرختکار NS 
 3۳/8 شرکت نفت

 0۳/1 سادات

 245/2 یشهر منظر و سیما و مبلمان
 21/9 شرکت نفت

 05/5 سادات

402/2 معابر کشیجدول NS 
 3۳/8 شرکت نفت

 51/5 سادات

 210/2 کیفیت هوا
 35/8 شرکت نفت

 01/8 سادات

060/2 کیفیت آب بهداشت و NS 
 35/5 شرکت نفت

 15/5 سادات

 وجود عدم دلیل به آرامش

 سروصدا
224/2 

 55/8 شرکت نفت

 35/5 سادات

 226/2 ترافیک وضعیت
 05/8 شرکت نفت

 11/8 سادات

 244/2 رویپیاده و پیاده یفضا
 19/8 شرکت نفت

 13/1 سادات

 226/2 زیستمحیط بهداشت
 12/8 سادات

 15/1 شرکت نفت

 18۳3های پژوهش، منبع: یافته
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 مستقل Fآزمون  از استفاده با محالت منتخب زمین و مسکن وضعیت بررسی -0جدول 

 طرفه یک

 ضریب معناداری F درجه آزادی میانگین امتیاز مؤلفه
008/2 5 32219 مساحت زمین  005/0  

895/8 5 88501 مساحت مسکن  085/0  

 18۳3پژوهش، های منبع: یافته

 

 یمحله به مربوط زمین قطعات وسعت میانگین بیشترین، شودیم مشاهده که طورهمان

 میانگین باسادات  یمحله به مربوط وسعت کمترین و متر 891 میانگین با شرکت نفت

 .است متر 125
 

 Fاز  استفاده با دوگنبدان شهر محالت منتخب در زمین مساحت بندیگروه -1جدول 
 دانکن تست/مستقل یک طرفه

 درصد ۳2برای ضریب معناداری  هازیرمجموعهمقدار  تعداد محالت

 ۳5 شرکت نفت
 طبقه دوم طبقه اول

891  

 125  103 سادات

 18۳3های پژوهش، منبع: یافته

 

 اندازه اختالف به مربوط بود آمده دست به 10 جدول در که یمعنادار اختالف بنابراین

 محالت منتخب در مسکن مساحت، همچنین .باشدیممحالت منتخب  بین زمین قطعات

 .است شده مشخص آنها بین اختالف و مقایسه هم با دوگنبدان یشهر
 

 Fاز  استفاده با دوگنبدان شهر محالت منتخب در مسکن مساحت بندیگروه-94جدول 
 دانکن تست/طرفهمستقل یک

 درصد ۳2برای ضریب معناداری  هازیرمجموعهمقدار  تعداد محالت

 ۳5 شرکت نفت
 طبقه دوم طبقه اول

130  

 ۳0  103 سادات

 18۳3های پژوهش، منبع: یافته
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 میزان ییسهمقا به آمده، دست به هاییافته تقویت یبرا اکنون: یشهردار خدمات

 یشهر متولی یهاسازمان یسو از خدمات ارائه از محالت مختلف شهروندان رضایت

 مورد در فقط که دهدیم نشان والیس کروسکال آزمون از حاصل نتایج .شودیم پرداخته

محالت  میاندرصد  ۳۳ سطح تا معنادار تفاوت «عمومی ونقلحمل شبکه گسترش» مؤلفه

 ،نشانیآتش ایستگاه ؛جمله از هامؤلفه از یبسیار یبرا و دارد وجود یشهر مختلف

 دست به درصد ۳2 سطح تا معنادار تفاوت یشهر مبلمان و بندسیل ایجاد سبز، یفضا

 نشان را یمعنادار تفاوت ،11 جدول در شده اشاره یهاگویه مابقی و است آمده

 .باشندیم هم مشابه مختلف محالت شهروندان رضایت میزان ،دیگر عبارت به .دهندینم
 

 شهرداری خدمات به نسبت شهروندانمندی رضایت میزان مقایسه -99 جدول

 میانگین محالت sig معناداری ضریب مؤلفه ردیف

 091/0 نشانیآتش ایستگاه 1
 1۳/8 شرکت نفت

 15/5 سادات

 085/0 زیستمحیط سازیسالم و بوستان سبز، یفضا 5
 ۳3/8 شرکت نفت

 0۳/5 سادات

033/0 طبیعی منابع و مراتع از حفاظت یهاطرح 8 NS 
 15/5 شرکت نفت

 53/5 سادات

۳95/0 هافاضالب و هازباله بهداشتی دفع 9 NS 
 31/8 شرکت نفت

 3۳/1 سادات

019/0 زباله تفکیک 2 NS 
 0۳/9 شرکت نفت

 53/5 سادات

3۳1/0 مناسب مکان در زباله دفن 1 NS 
 51/8 شرکت نفت

 08/5 سادات

 055/0 سیالب آوریجمع و بندسیل ایجاد 5
 ۳3/5 شرکت نفت

 53/1 سادات

190/0 معابر کنار یدرختکار 3 NS 
 03/9 شرکت نفت

 02/5 سادات

150/0 معابر کشیجدول ۳ NS 
 11/9 شرکت نفت

 1/5 سادات

 200/0 عمومی ونقلحمل شبکه توسعه 10
 53/8 شرکت نفت

 35/5 سادات

 012/0 یشهر مبلمان 11
 30/8 شرکت نفت

 ۳5/1 سادات
 18۳3های پژوهش، یافتهمنبع: 
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 والیس کروسکال آزمون از آمده دست به نتایج: یشهر هاییرساختز به دسترسی

 عمومی، ونقلحمل به دسترسی مؤلفه مورد در شهروندان مندیرضایت میزان تفاوت

 را هابانک به دسترسی ،همچنین و تاریخی و یهنر فرهنگی، ورزشی، مراکز به دسترسی

 اطمینان سطح تا یمعنادار اختالف مذکور مؤلفه سه مورد در فقط ،واقع در. دهدیم نشان

 خدمات این به دسترسی میزان ،موارد بقیه در و دارد وجود محالت منتخب بین درصد ۳2

 .(15)جدول  دارند مشابهی وضعیت
 

 استفاده با هایرساختز و خدمات به محالت منتخب دسترسی میزان مقایسه -90 جدول

 والیس کروسکال آزمون از

 معناداری ضریب مؤلفه ردیف

sig 
 میانگین محالت

1 
 یکاالها خرید مراکز به دسترسی

 اساسی
911/0 NS 

 39/8 شرکت نفت

 01/8 سادات

099/0 مالی مراکز و هابانک به دسترسی 5  
 ۳1/8 شرکت نفت

 10/8 سادات

211/0 یشهر مبلمان و هابوستان به دسترسی 8 NS 
 31/8 شرکت نفت

 12/5 سادات

095/0 عمومی ونقلحمل شبکه به دسترسی 9  
 13/9 شرکت نفت

 1۳/5 سادات

2 
 سایر و آموزشی یهامکان به دسترسی

 وابسته یهامکان
515/0 NS 

 9 شرکت نفت

 11/5 سادات

1 
 فرهنگی، ورزشی، مراکز به دسترسی

 تاریخی و یهنر
019/0  

 11/8 شرکت نفت

 89/5 سادات

۳53/0 درمانی و بهداشتی مراکز به دسترسی 5 NS 
 13/9 شرکت نفت

 9۳/5 سادات

 18۳3های پژوهش، منبع: یافته

 

 گیرییجهنت

 توجه مورد یربازد از اجتماعی و یفرد هاییاسمق پذیری درزیست ارتقاء که هرچند

 و توسعه هدف یافتن اولویت با و اخیر یهادهه در اما است، داشته قرار ریزانبرنامه
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 درباره یشناختجامعه و انسانی نگرش تدریج به ،توسعه یهابرنامه قالب در آنها تدوین

 کالن هایگذاریسیاست و هاریزیبرنامه ،و همچنین توسعه ادبیات پذیری درزیست

پذیری زیست مفهوم ورود و انسانی رویکرد گسترش با است. یافته راه پیشرفته یکشورها

 مؤسسات و مراکز نوین، یاقتصاد و اجتماعی ریزیبرنامه و پایدار توسعه ادبیات در

 ارتقاء چگونگی و سنجش یهاشاخص زندگی، کیفیت مفهوم درباره مطالعه به یبسیار

اذعان نمود که  توانیم ،بدست آمده از این پژوهش . با توجه به نتایجپردازندیم آن

ایدار پ و شهرپذیری محالت شهر دوگنبدان در وضعیت مطلوبی در ابعاد مختلف زیست

کارکنان شهرک نفت بنابر دالیل متعدد  یمحلهمنتخب  یمحلهقرار ندارند اما در بین دو 

ل دالی ترینمهمقرار دارد.  تریمطلوبمحیطی در وضعیت اقتصادی، زیست اجتماعی،

رد در بین محالت مو پذیرییستزالت و بخصوص پایین بودن سطح تفاوت بین مح

آسفالت  نبود ،مناسب شهرینبود طرح خدماتاین موارد دانست:  توانیمبررسی را 

های سطحی و روباز در محله سادات، توجه نکردن مجموعه مدیریت فاضالبمناسب، 

 نبودنلمتصشهری به تنظیف و بهداشت شهری، کمبود آب آشامیدنی بهداشتی و سالم، 

هوشمند، بیکاری و غالب بودن اشتغال کاذب و پنهان، تکثر  شهری نقل و حمل سیستم به

- عیض، تباجتماعیهایآسیبرشگستتغذیه و بدمسکنی، ءها، سوکسبه و دستفروشی

به ویژه در محله سادات  محالت مشکالتمهمترین ناپایدار امنیت و خدماتی و اجتماعی

 .هستند پایین پذیریبا زیست با شدت بیشتر

منجر به ارتقاء شرایط زیست و کاهش مشکالت شهری  تواندیم که راهکارهایی برخی از

 در شهر دوگنبدان گردند عبارتند از:

 امنیت شغلی شهروندان ساکن در محالت بافت فرسوده از  ینتأمو  زاییاشتغال

 ؛مهارت ورزی و کارورزی یهاکارگاهطریق آموزش، آگاهی بخشی و برگزاری 

  ظورمنبهتسریع در بازآفرینی بافت فرسوده محالت شهر نظیر محله سادات 

و  هایناهنجارابعاد کالبدی محالت و کاهش  یسازمقاومارتقاء کیفیت زیست و 

 اجتماعی هاییبآس
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 نقو رو گذارییهسرما جهت هاییتفعال یابر یزیربرنامهو  گیرییمتصم 

 ؛فقر کاهشو  یدقتصاا

 کددکوـمه رت،مهاو  شیآموز سکال) شیزموآ تمکاناا شگسترو  توسعه، 

 ؛محالت فرسوده شهر سطحدر  مناسب هاییدسترس اـب (و ... ارسدـم

 یکپارچه، آسفالت و بهسازی معابر  عمومی ونقلحمل نگاونا توسعهو  تقویت

 ؛فرسوده یهابافتدر  ویژهبه

 منظوربه بافت فرسوده در محـالت مکث و تنفس طراحی و ایجـاد فضـاهای 

 ؛ساکنین افزایش تعامالت اجتماعی و همسایگی ،استراحت و تجمع همسایگان

  هاانبوستو  هاپارکبهبود نورپردازی و روشنایی معابر و فضاهای عمومی نظیر 

 ؛افزایش ایمنی و امنیت ساکنین منظوربه

  کوچک و خانگی در قالب سـهولت در اعطـای وام  یوکارهاکسبحمایت از

 ؛هایجـاد شـغل و درآمدزایی برای ساکنان منطق منظوربهو تسـهیالت 

 معابر و هایابانخ کیفیتو  یشهر یفضاهاو  هاساختمان منظر یباییز به توجه 

 وسازساختاز  حاصل ساختمانی یهانخاله نباشتناز ا یوگیرـجل ینـهمچنو  عمومی

 .هایابانخ حاشیهدر 
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Introduction: Dogonbadan City is located in Gachsaran County in the 

southern part of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. Since the beginning 

of oil extraction, this region has been divided into two different residential 

areas in terms of living conditions. One area belonged to the employees of the 

Oil and Gas Company and the other was the residence of the natives of the 

region. In this division and accommodation, the employees of the oil 

company, while provided with all kinds of free services, were accommodated 

on flat fields and wide streets built according to international standards (as it 

is still the case). On the other hand, the natives of the region were settled on 

the hills near the city of Dogonbadan for unknown reasons, which denotes a 

kind of spatial injustice in the city. According to some studies, it seems that 

there is a relationship between the physical-environmental components, 

livelihood-economic base and social base of the citizens on one hand and the 

livability of the neighborhoods on the other hand. This study intends to 

pathologically examine the most important components affecting the 

promotion of urban livability by emphasizing the physical, spatial, social and 

cultural dimensions. Finally, solutions are provided to reduce the spatial 

injustice and improve the livability of the neighborhoods. 

Methodology: The present study is of an applied descriptive-analytical type. 

The statistical population consisted of the residents of Sadat neighborhoods 

(old texture) and the employees of the oil company (new texture) in 

Dogonbadan. The Cochran method was used to estimate the sample size, and 

200 respondents were selected through random sampling. The respondents 

were the heads of households, owners, investors, officials and city managers 

in Dogonbadan. The data required for the research were evaluated through the 

SPSS and AMOS software programs. 
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Results and Discussion: According to the results, the situation in the 

neighborhoods of Dogonbadan is unfavorable in all the components of 

livability. For instance, in the economic dimension, the Kruskal-Wallis test 

showed the low satisfaction of the citizens in Sadat neighborhood with an 

average of 1.87 as compared to the higher level of satisfaction of the oil 

company neighborhood with an average of 4.01. In the socio-cultural 

dimension, the results of the Kruskal-Wallis test show a significant difference 

at the level of 99% in terms of the component of urban education and 

citizenship; the neighborhood of the oil company with an average of 4.3 stood 

in the first rank, and Sadat neighborhood of Dogonbadan with the average of 

2.41 took the next position. In the physical-environmental dimension, to 

measure the quality of the environment and the physicality of the city, 12 

components were used in this field. The results showed a significant difference 

of up to 95% for some components. In fact, there was a huge difference in the 

physical-environmental dimension between the selected neighborhoods, and 

the obtained averages showed that the residents of Sadat neighborhood were 

less satisfied than those in the oil company neighborhood. Finally, to confirm 

the findings, the satisfaction levels of the citizens of different neighborhoods 

with the services provided by the responsible organizations in the city were 

compared. As the results of the Kruskal-Wallis test showed, only in the 

component of public transport network expansion, there was a significant 

difference of up to 99% between the different urban areas; for many 

components such as fire station, green space, flood dam and urban furniture, 

there were significant differences of up to 95%. The other items were not 

significantly different. 

Conclusion: According to the results of this study, it can be claimed that the 

neighborhoods of Dogonbadan are not in a favorable situation in various 

aspects of livability and urban sustainability. However, of the two selected 

neighborhoods, the residents of the oil town are in a better situation due to 

various social, economic and environmental advantages. The most important 

reasons for the differences, especially the level of livability, between the 

studied neighborhoods seem to be  lack of proper urban services, lack of 

proper asphalt, surface and open sewage in Sadat neighborhood, urban 

management complex paying no attention to cleanliness and urban health, lack 

of safe drinking water, lack of connection to the smart urban transportation 

system, unemployment and the prevalence of false and hidden jobs, 

proliferation of businesses, malnutrition and homelessness, the spread of 

social harms, social and service discrimination and unsustainable security. 

The neighborhoods, especially in Sadat neighborhood, are disadvantageous in 

terms of bioavailability. 

Keywords: Dogonbadan, Livability, Quality of life, Sustainability. 

 


