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Extended Abstract 

Introduction 

Cities face a number of problems that undermine the quality of urban life, social inequalities, 

urban crime, poor environment, and traffic congestion (Psatha, 2015: 2). The rapid growth and 

expansion of urbanization and urbanization of the world has created many problems and 

difficulties in different countries of the world, especially in developing countries. Cities in these 

countries are facing the spread of various social anomalies, housing shortages, the spread of 

suburbanization and informal settlement, all kinds of pollution and environmental crises, spatial 

inequality, reduced quality of life and welfare, and so on. In recent decades, the literature on 

measuring inequality has increased significantly (Mussard & Xu, 2004: 201). One of the 

important suggestions in the field of measuring poverty and welfare by age (1976) has been 

presented. The age index is a suitable model for applied research (Mussard & Xu, 2004: 201). 

Measurement of poverty has been active in research since Amartia Sen proposed an obvious 

approach to welfare research in 1976 (Xu & osberg, 2000: 2). The aim of this study was to 

analyze the cost factors affecting quality of life and well-being in Iranian metropolises. Using 

the quantitative age index and taking into account the variables of food and tobacco costs, 

clothing and footwear costs, housing costs, water, fuel and lighting of a residential house, costs 

of accessories and furniture and services Household use, health care costs, transportation and 

communication costs, entertainment and cultural services costs of households and costs of 

miscellaneous goods and services in the metropolises of Tehran, Mashhad, Isfahan, Karaj and 

Shiraz to evaluate the effective factors The quality of life and welfare in these metropolises 

should be addressed. The research sought to answer the question of which of the cost-effective 

factors on quality of life and well-being in the studied metropolises had the greatest effect. 

 

Methodology 

The research has a quantitative-analytical nature and the statistical population of the research 

consists of the first five metropolises of Iran in terms of their population. The studied variables 

are the official data of the first group (food and tobacco costs); The second group (clothing and 

footwear costs); The third group (housing, water, fuel and lighting costs of a residential house); 

Fourth group (costs of furniture and services used by households); Group 5 (health care costs); 

Group 6 (transportation and communications costs); The seventh group (the cost of 

entertainment, entertainment and household cultural services) and the eighth group (the cost of 

miscellaneous goods and services). 
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Results and discussion 

In the metropolis of Tehran, the housing, water, fuel and lighting group of a residential house 

with the amount of 1.4092 has affected household welfare expenditures more than other groups 

in this city. Expenditures on household appliances and services are in the last place with 0.0353. 

In the metropolis of Mashhad, the second largest city in Iran, the group of housing, water, fuel 

and lighting of residential houses with the amount of 0.9202 more than other groups of 

household welfare expenditures in this city has been affected. The eighth group, the costs of 

miscellaneous goods and services, was in the third place with 0.1694. In the metropolis of 

Isfahan, the third largest city in the country, the housing, water, fuel and lighting of residential 

houses with the amount of 0.7911 has affected the welfare costs in this city more than other 

groups. The group of food and tobacco costs with the amount of 0.7003 after the housing group 

has the most impact on welfare. In the metropolis of Karaj, the fourth largest city in the country, 

housing, water, fuel and lighting of a residential house with the amount of 1.278 more than other 

groups of household welfare expenditures in this city has been affected. The group of food and 

tobacco costs with the rate of 0.6915 after the housing group has the most impact on welfare. In 

the metropolis of Shiraz, which is the fifth largest city in the country, housing, water, fuel and 

lighting of a residential house with the amount of 0.8599 has affected more than other groups of 

household welfare expenditures in this city. The group of food and tobacco costs with the rate of 

0.6561 after the housing group has the most impact on welfare. 

 

Conclusions 

In the metropolises of Tehran, Mashhad, Isfahan, Karaj and Shiraz, the costs of the housing 

sector have affected the welfare and quality of life of the family more than other sectors, and 

solving the housing problem of households in these metropolises is the main priority of the 

government. 
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 ایران مادرشهرهای در رفاه و زندگی كیفیت بر تأثیرگذار های مؤلفه تحلیل
 

 محمود اکبری1 - استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه یاسو ، یاسو ، ایران.

.علوم سیاسی، دانشگاه یاسو ، یاسو ، ایران استادیار -رضا التیامی نیا   

 
 09/09/1400تاریخ پ یرش:                                                 29/04/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

ـ  بحران جمله از متعددی معضالت و مسائل شهرنشینی رویه بی و شتابان توسعه و رشد ـ  تکیفی  را رفـاه  و دگیزن
 از اسـتفاده  بـا  رحاض پژوهش. است داده قرار ایران و توسعه حال در کشورهای ویژه به مختلف کشورهای فراروی
 انجـام  ایران رهایمادرشه در رفاه و زندگی کیفیت بر مؤثر ای هزینه عوامل تحلیل هدف با و سن آمارتیا شاخص
 یعنـی  آنها یتجمع ترتیب به کشور بزرگ شهر پنج را پژوهش یآمار جامعه. است داشته کمی ماهیت و است شده

 و خـوراکی  وادمـ  هـای  هزینـه  را مطالعـه  مورد های داده. دهند می تشكیل شیراز و کر  اصفهان، مشهد، تهران،
 خـانوار؛  سـتفادة ا مورد خدمات و اثاث و لوازم های هزینه مسكن؛ های هزینه کفش؛ و پوشاك های هزینه دخانی؛
 هزینه و نوارهاخا فرهنگی خدمات و تفریحات های هزینه نقل؛ و حمل های هزینه درمان؛ و بهداشت یها هزینه

 گـروه  کـه  ددهـ  مـی  نشـان  تهـران  کالن شـهر  در مطالعه نتایج. دهند می تشكیل متفرقه خدمات و کاالها های
ـ  تـأثیر  تحـت  را خانوار رفاه ها گروه سایر از بیش مسكونی منزل روشنایی و سوخت آب، مسكن، . اسـت  داده رارق
 زینـه ه حیـ   این از .است گذاشته رفاه بر را تأثیر بیشترین مسكن گروه از پس دخانی و خوراکی مواد های هزینه

 در سـن  شـاخص  ارگیریک به نتایج. است گرفته قرار آخر رتبۀ در خانوار استفادة مورد خدمات و اثاث و لوازم های
 سـایر  از بـیش  مسكن های هزینه شیراز و کر  اصفهان، مشهد، تهران، رد که دهد می نشان ایران مادرشهرهای

 .  است داده قرار تأثیر تحت را رفاه ها بخش
 

 هزینه، رفاه، کیفیت زندگی، مادرشهرهای ایران :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 ستیز  یمح ،یهرشجرم  ی،اجتماع یهاینابرابر ی،شهر یزندگ تیفیککه  مواجه هستند متعددیشهرها با مشكالت 

ایش نقاط شهری در رشد باالی شهرنشینی و افز. (Psatha, 2015: 2)کنندیم فیرا تضع یكیو ازدحام تراف فیضع

اده ی قرار دزی شهرریای مورد توجه اندیشمندان برنامهسطح دنیا مفهوم کیفیت زندگی شهری را به طور گسترده

زایش یافته است که (. شهرنشینی با چنان سرعتی اف9: 1396 ، ابراهیم زاده،70: 1393است)مرصوصی و الجوردی، 

به تبع (. 121: 1389نی، ها را برای بهبود کیفیت زندگی به شدت محدود کرده است)علی اکبری و امیبسیاری از فرصت

از  یعسیوه دامنۀ در حال توسع یکشورها یشهر یدر نواح یاقتصاد -یاجتماع هاییفزاینده افزایش نابرابر یشهرنشین

شد و گسترش شتابان ر(. 98: 1388)تقوایی و اکبری، را به وجود آورده است یمتجانس زندگ شرای  ناهمگون و غیر

ال های در حکشور شهرنشینی و شهری شدن جهان مشكالت و معضالت فراوانی در کشورهای مختلف جهان به ویژه در

ش یافتن كن، گستربود مسهای اجتماعی، کمواع ناهنجاریتوسعه ایجاد کرده است. شهرها در این کشورها با گسترش ان

ندگی و زش کیفیت یی، کاههای زیست محیطی، نابرابری فضاها و بحرانحاشیه نشینی و اسكان غیررسمی، انواع آلودگی

 رفاه و غیره مواجه هستند. 

 ثابهم به تنها هرفا به غالباً انت گزارسیاس متمادی سالیان. است دشوار بسی رفاه، کارآمد نظام بدون پویا ایداشتن جامعه

 و رفاه با یاقتصاد توسعه و رشد هرابط و بهره وری بر رفاه مهم تأثیرات به توجه با اما کردند؛می توجه اجتماعی ایمسأله

اقتصادی یا  اجتماعی ز دیگر رفاهکارآمد بر توزیع درآمد و به دنبال آن رفاه جامعه امرو هاینظام این اثر دیگر سویی از

 محوری سائلم از و هاصرف مدنظر نیست. پرداختن به رفاه در راستای بس  عدالت اجتماعی از اهداف عمده دولت

لف جهان مهمترین مخت هایدولت که است حدی به گستردگی این. شودمی محسوب اجتماعی -اقتصادی هایبرنامه

  . دانندخدمات خود را ایجاد و توسعه نظام رفاهی کارآمد می

مرتب   علوم ن و سایرصادداناجامعه شناسان، اقت توجه جغرافیدانان،مورد  یرفاه به صورت جد پارادایمسالیان اخیر  یط

یب پذیر اقشار آس ت. رفاه تنها بهپدید آمده اس یبه بعد در مفهوم رفاه تغییر و تحول بسیار 1980قرار گرفته است. از دهه 

از  ییك یاعهر هر جامد رفاه دوجوای دارد و ابعاد گستردهشود و این پارادایم ید نمجامعه محدو اداز افر یو گروه خاص

ددی لعات متعفاه مطار. در زمینه موضوع کیفیت زندگی و دشویم یآن جامعه تلق یتوسعه یافتگ هایمهمترین شاخص

 انجام شده است که در ادامه به چند مورد از نتایج آنها اشاره شده است:

هزینـه   یمسكن و متعلقات آن بیش از سایر گروهها هایهزینهدر کالنشهر شیراز که  ( به این نتیجه رسید1399) اکبری

دهد که ارتباط واضح و آشـكاری  ( نشان می2000. نتایج پژوهش چو و اسبرگ)را تحت تأثیر قرار داده است خانوارها رفاه

( به این نتیجه رسیدند کـه درآمـد بـه عنـوان     2000) 1اناند و سنهای رفاه و تابع ارزیابی اجتماعی وجود دارد. بین شاخص

مهمترین مؤلفه مؤثر بر رفاه ایفاگر نقشی است که دو مؤلفۀ دیگر شاخص توسعه انسانی قادر به این تأثیرگذاری نیسـتند.  

ها مخفـی  ان مردم و خانوادهرا در می های نابرابریتوانند تفاوت( به این نتیجه رسید که درآمد و هزینه می2000) 2مارتینتی

نگه دارند و به خاطر اینكه کیفیت زندگی چیزی بیشتر از مقادیر مفروض منابع اقتصادی است. سالمتی، طول عمر، دانش 

و آموزش، رواب  اجتماعی، احساسات ذهنی عناصر ترکیبی زندگی انسانی هسـتند کـه در ارزیـابی اسـتانداردهای زنـدگی      

 یگـذار  هیسـرما ؤلفـه  از م ییبـاال  سـهم مسكن  کهرسید ( به این نتیجه 2001) 3کمنی فته شوند.مردم نبایستی نادیده گر

                                                           
1 . Anand and Sen 

2 . Martinitti 

3 . Kemeny 
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ـ در تعر ینقـش مهمـ  و این مؤلفه  مورد در بودجه خانوارها است نیتربزرگبخش مسكن دهد و یم لیرا تشك یرفاه  فی

درآمـد بـه عنـوان شـاخص و عامـل       کهرسید ( به این نتیجه 2001) 1. داسگوپتادارد یشهر  یو ساختار مح یسبن زندگ

کیفیـت زنـدگی مـدرن از    کـه  رسـید  ( به این نتیجـه  2003) 2. پاکیونهمحسوب شودانسانی اصلی نیل به بهزیستی و رفاه 

ویژگی جوامع معاصر است. پژوهش وی رویكردهای جغرافیای اجتماعی برای تحقیق در کیفیت زندگی و رفـاه شـهری را   

خـانواده   یهـا نهیمسكن نه تنها بر هز متیق راتییتغکه  ندرسید( به این نتیجه 2005) 3كارانکند. باجاری و همتبیین می

( به این نتیجه رسـیدند کـه فهـم    2006. من گیلیوری و کالرك)دارد یمهم راتیتأث زیآنها نو رفاه ثروت ، بلكه بر درآمد

ای اساسـی بـرای   مـؤثر بـرآن وظیفـه    ریـزی شـهری و سـنجش عوامـل    رفاه به عنوان یكی از مهمترین اهـداف برنامـه  

رسید که شهرها نقشی بسیار مهم در جهان امروز ایفـا  ( به این نتیجه 2007) 4شود. حسنپژوهشگران شهری محسوب می

های رفاه شهری برای شهرها کنند و ارزیابی پیچیدگی پویایی زندگی شهری و رفاه شهری و مشخص نمودن شاخصمی

 نشـده ارائـه   یشـهر  یزندگ تیفیکی از فیبه صراحت تعررسید که ( به این نتیجه 2015) 5ارزینالزم و حیاتی است.  ولود

 یبه توسعه تعـداد  یدر سطح جهان یارشته انیم یهااست. پژوهش زیسطح آن بح  برانگ یریگاندازه یهاو روشاست 

ـ ا و اسـت  کمن کـرده  یدر مناطق شهر یزندگ تیفیسنجش استاندارد و ک یهااز شاخص ـ ته یهـا بـرا  شـاخص  نی  هی

شـهرها بـا    رسید کـه ( به این نتیجه 2015) 6. پستا و همكارانرندیگیمورد استفاده قرار م یشهر یزندگ تیفیک یبندرتبه

ـ رزدر توسـعه دارنـد. پـس از ا    یاتیـ شهرها همچنان نقش ح تیواقع نیا رغمیعلو  مواجه هستند متعددیمشكالت   یابی

. حـل کنـد   یشهر ینتوانسته است تضاد مذکور را در زندگ یاقتصاد یهاشاخص ،در شهرها و رفاه یزندگکیفیت   یشرا

نتایج مطالعه کنگمنانگ و الیـوت   است. یشهر یزندگ تیفیک ،شهرها نظارت کند یچند بعد تیکه بتواند بر ماه یمفهوم

ـ و  کنـد یمـ  یرا بررس یمختلف رفاه و نابرابر یهایساز مفهوم( 2018)  تیـ درك اهم یرا بـرا  پارچـه كیچـارچوب   نی

 .  کندیم میترس مناطقرفاه  یریگاندازهسنجش و 

کـه ادراکـات رفـاه و     یمشـورت  یندهایمشارکت دادن عموم مردم در فرآ که ندرسید( به این نتیجه 2021) 7بوچس و کوچ

 .برنامه رشـد مجـدد باشـد    شبردیپ یبرا یراه تواندیم نده،یآ یهانسل یازهایبا در نظر گرفتن ن کند،یم یرا بررس ازهاین

 یوجود مناطق سبز شهر وسطح رفاه شهروندان  شیو افزا بین رسیدند که( به این نتیجه 2021کولیمناکیس و همكاران )

را  یشـهر  یهاسبز و پارك یفضا یایکمن کند تا مزا نفعانیو ذ یتواند به مقامات محلیم مسأله نی. ارابطه وجود دارد

( بـه  2021) 8بـوچس  .کنند جیآنها ترو شتریکمن به استقرار ب یرا برا ییهاکنند و اقدامات و برنامه یابیو ارز یریاندازه گ

افـراد  همـه   یازهـا یاشاره دارد که هدف آن برآوردن ن یرفاه یهاستمیبه س داریرفاه پا دیمفهوم جد رسید کهاین نتیجه 

 یجهان هیکه درآمد پا کندیاستدالل م پژوهش نیا. رشد است و جدا کردن رابطه رفاه و یاارهیس یهادر محدودهجامعه 

 . هستند داریاز رفاه پا تیحما یمكمل برا یكردهایبلكه رو ستند،ین یادیمتضاد ز یكردهایرو یجهان هیو خدمات پا

ت. با اس شده انجام ایران مادرشهرهای در رفاه و زندگی کیفیت بر مؤثر ایتحلیل عوامل هزینهپژوهش حاضر با هدف 

های پوشاك و کفش، های مواد خوراکی و دخانی، هزینهگیری از متغیرهای هزینهاستفاده از شاخص کمی سن و با بهره

                                                           
1 .  Dasgupta 

2 .  Pacione 
3 .  Bajari et al 
4 .  Hasan 
5 . Włodarczyk 

6 . Psatha et al 

7 . Koch 

8 . Büchs 
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-های لوازم و اثاث و خدمات مورد استفادة خانوار، هزینههای مسكن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی، هزینههزینه

های های تفریحات و خدمات فرهنگی خانوارها و هزینهو ارتباطات، هزینههای حمل و نقل های بهداشت و درمان، هزینه

کاالها و خدمات متفرقه در مادرشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کر  و شیراز به ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی و 

 بر مؤثر ایعوامل هزینه به دنبال جواب این سوال بوده است که از بینپژوهش  رفاه در این کالنشهرها پرداخته شود.

 مورد مطالعه کدام گروه تأثیر زیادی داشته است. مادرشهرهای در رفاه و زندگی کیفیت

  

 مبانی نظری

 برای سنجش کیفیت زندگی و رفاه تعاریف قابل پذیرش عمومی و جامعی که مورد توافق همگان باشد، وجود ندارد

(Islam & Clarke, 2001: 3کیفیت زندگی مفهو .)توان برای آن تعریف جامع و می بسیار انتزاعی است که نمی

(. مؤسسات مختلف و دولتها در سطح ملی و محلی به سنجش و شاخص 67: 1394)فنی و همكاران، مانعی ارائه داد

 های علمی تعاریف اولیه از رفاه(. در رشته64: 1392شكوهی و همكاران، اجزاء اند)سازی کیفیت زندگی شهری پرداخته

 (. رفاه بعنوان تابعی از مصرفCamfield et al, 2008: 5) های عینی و ذهنی قرار دارندهمیشه در ارتباط با ارزیابی

(Mckenzie, 1983; Slesnick, 1998ایجاد فقر ،) (Hueting, 1980و به عنوان تابعی از مصرف اضافی ) 

(Johnson, 1996تعریف شده است. دایره شمول رفاه بیشتر از م )صرف است (Bonner, 1986.)  در مقابل دیگر

 :Boulding, 1949) اند که رفاه به مصرف صرف ارتباط و وابستگی ندارداندیشمندان دیدگاه متضادی در پیش گرفته

50; Sen, 1987(بلكه رفاه بیشتر تابعی از پس انداز سرمایه .)Daly, 1996ها)(، تابعی از هزینهJorgensen, 

 ,Pearse et al, 1989; Usher, 1980; Kakwani, 1997; Islam & Clarke) رآمد(، تابعی از د1997

 است.  ( 4 :2001

-. این رویكردها به دو بخش عینی و ذهنی تقسیم مـی وجود دارد یزندگ تیفیدر مورد ک قیتحق یبرا یاساس كردیدو رو

هـایی چـون درآمـد و مكـانی     قعیتگیری کردن وا(. رویكرد عینی بر اندازهKladivo & Halas, 2012: 49) شوند

برای زندگی در مقیاس مترمربع متمرکز است. برخالف رویكرد عینی، رویكرد ذهنی بر موضوعاتی چون رضایت از درآمـد  

گـردد.  گیرد و به قرن نوزدهم برمیو مناسب بودن محل زندگی توجه دارد. رویكرد عینی از سنت آمار اجتماعی نشأت می

گردد. هدف اصـلی از سـنجش شـرای  زنـدگی در     بر می 1960یاب ناشی شده و به سال عات زمینهرویكرد ذهنی از مطال

هـای ذهنـی   هـای عینـی و هـم شـاخص    امروزه در مطالعات رفاه هم شاخص نهایت کسب تصویری از رفاه فردی است،

 شوند.استفاده می

 ,Mussard & Xu) فـزایش یافتـه اسـت   داری اهای اخیر ادبیات مربوط به سنجش نابرابری بـه طـور معنـی   در دهه

 .شـده اسـت  های طوالنی تولید ناخالص به عنوان ابزار منفـرد سـنجش رفـاه محسـوب مـی     برای مدت(. 201 :2004

یكـی از   گیری بهتر رفاه منتهی شـده اسـت.  نارضایتی از این شاخص و ایرادات متعدد وارد بر آن به تحقیقاتی برای اندازه

( بوده است. شاخص سـن مـدل مناسـبی    1976زمینه سنجش فقر و رفاه به وسیلۀ شاخص سن)پیشنهادهای مهم در این 

(. از زمانی کـه آمارتیـا سـن رویكـردی بـدیهی در      Mussard & Xu, 2004: 201) برای تحقیقات کاربردی است

 ,Xu & osberg) گیری فقر در تحقیقات فعال شده استپیشنهاد نمود، سنجش و اندازه 1976تحقیقات رفاه در سال 

2000: 2 .) 
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اند و بـر  شروع به ظهور کرده راًیاخاست که  داریمربوط به رفاه پا یهابح از مباح  مهم در زمینه رفاه و کیفیت زندگی 

انتقـاد از  (. Büchs, 2021) اندانسان متمرکز شده یازهایبر ن دیبا تأکی طیمح ستیمجدد رفاه و رفاه از منظر ز فیتعر

ـ   یغرب یکنون یرفاه یهاستمیس رایدارد، زبه همراه رفاه  یهادولت یبرا یمتعدد یهاامدیرشد پمفهوم   یو اقتصـاد مبتن

رفاه در حال حاضـر بـه    یهادولت یمال نیتأم .وابسته هستند گریكدیدارند و متقابالً به  یكینزد وندیپ گریكدیبر رشد، به 

 (.Bailey, 2015) دارد یبستگ یرشد اقتصاد

 

 روش پژوهش

جامعه آماری پژوهش را پنج شهر بزرگ ایران به ترتیب جمعیت آنها تشكیل داده تحلیلی داشته و  -وهش ماهیتی کمیپژ

هـای  های مـواد خـوراکی و دخـانی(؛ گـروه دوم)هزینـه     های رسمی گروه اول)هزینهمتغیرهای مورد مطالعه را دادهاست. 

های لـوازم و  وشنایی منزل مسكونی(؛ گروه چهارم )هزینههای مسكن، آب، سوخت و رپوشاك و کفش(؛ گروه سوم)هزینه

هـای حمـل و نقـل و    های بهداشت و درمان(؛ گـروه ششـم)هزینه  اثاث و خدمات مورد استفادة خانوار(؛ گروه پنجم)هزینه

و  هـای کاالهـا  های تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی خانوارها( و گـروه هشـتم)هزینه  ارتباطات(؛ گروه هفتم)هزینه

های به کار رفته در این پژوهش از بخش هزینه و درآمد خـانوار سـالنامه   دهند. متغیرها و دادهخدمات متفرقه( تشكیل می

هـا در  استخرا  شده است و ایـن داده  1398هایی که پنج شهر بزرگ کشور در آنها قرار گرفته است در سال آماری استان

 اند.شاخص سن به کار گرفته شده

 بستگی دارد؛ لذا فرد درآمد سطح به جامعه افراد مطلوبیت بر مبتنی اجتماعی تابع رفاه بررسی( 1990)سن در شاخص 

 کرد: تعریف (1رابطه شماره) صورت به توانمی یافته را تلخیص اجتماعی رفاه تابع

 

),( IXWW  

),,....,(ح درآمدهای جامعهتابعی از سط Iو Xکه 21 nXXX ،بودهX به درآمد وI  به نابرابری توزیع آن بستگی

دارد. این دیدگاه که افزایش درآمد ین فرد با فرض عدم تغیر در سایر شرای  منتهی به افزایش سطح رفاه خواهد شد. 

0




iX

Wواحد پول اگر  0و  1، 10صل از اصل پارتو است. مثالً در ین جامعه با سه گروه درآمدی با متوس  درآمد حا

 افزایش درآمدها به صورت زیر باشد:

 
 :  نمود پیشنهاد اجتماعی رفاه تابع عنوان به را (2شماره ) رابطه 1974 سال سن در

)1( GW   

 

 (3شماره) معادله به توانمذکور می رابطه از گیریدیفرانسیل باضریب جینی توزیع درآمد است. Gمیانگین و که

 رسید:  

GGW  )1( 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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با شود. ر طی دوره مورد بررسی پرداخته میدوGبا استفاده از این رابطه به مطالعه تغیرات رفاه برحسب تغیرات

 به است. یافته تعمیم لورنز منحنی زیر فضای برابر دو معادل سن شاخصعنایت به تعریف منحنی لورنز تعمیم یافته 

 دیگر: عبارت


1

0
)(2)1( dppGLGW  

به صورتوGنرخ جانشینی بین






 




G

d

dG توان ثابت نمود که تابع رفاه اجتماعی سن از شرای  بوده و می 1

 صورت به رفاه سن تابع یافته تعمیم مجموعه میانگین براساس سن رفاه تابع روش تعمیم .کنداصل پارتویی پیروی می

 باشد:( می5رابطه شماره)

10       ,      )1( GW   

انتخاب ری برایر کمتبراین اساس زمانی که محقق بخواهد اهمیت بیشتری به نابرابری در مقابل درآمد بدهد مقدا

به  و Gابطه نرخ جانشینی بیندهد. بر مبنای این رمی اهمیت بیشتری را بهکند و برعكس مقادیر باالیمی

صورت
 







 


G

d

dG  نمود: تجزیه (6صورت رابطه شماره) به را جینی ضریب توانمیباشد. می 1

 

ام نسبت به درآمد کل iضریب همبستگی ضریب جینی منبع iRو iوزیع درآمد منبعنابرابری ت iGام،iسهم منبع iSکه

بوده و به صورت
))(,cov(

))(,cov(

ii

i
i

xFx

xFx
R  شود. با بازنویسی این تجزیه به صورتبیان می

iiCSG   ضریب تمرکز

iCiمنبع  کنیم:( بازنویسی می7( را به صورت رابطه شماره)5گردد. براین اساس رابطه )تعریف می)(
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i
ia وزن جزءi1(ام و( iii CW   رفاه حاصل از منبعiحالت رفاه نسبی  باشد. در اینام می

 آید: ( به دست می8ام به صورت رابطه شماره)iمنبع
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Cii

1
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ام بر روی رفاه iمنبعاست. به عبارت دیگر زمانی که ما به بررسی تأثیرگذاری رفاه حاصل از که این رابطه مستقل از

توان با به ام بر روی رفاه کل جامعه را میiبستگی ندارد. تأثیر افزایش جزء پردازیم، این بررسی به میزانکل می

 ( به دست آورد:9ام به صورت رابطه شماره)iدست آوردن کشش رفاه کل نسبت به میانگین منبع 

 1
1
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-179: 1386)جاللی، کندرا ارائه می امiاین رابطه تصویری از تأثیرپذیری رفاه کل در نتیجه ین تغیر نسبی در منبع

 (.111-113: 1399؛ اکبری، 174
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 محدوده موردمطالعه

  یافته است، مفهـوم واحـدی نـدارد. اصـطالح     مادرشهر که امروزه در زبان فارسی برای معرفی انواع شهرهای بزرگ روا

های مختلـف  مادرشهر در زبان فارسی به واژه عام و فراگیری برای معرفی انواع شهرهای بزرگ با اشكال، اجزاء و ترکیب

(. در ادبیات رایج کشـور ایـران اصـطالح کالنشـهر معـادل مادرشـهر اسـت و بـه         19: 1383تبدیل شده است)مهدیزاده، 

( و از نظـر  1390شود که حداقل ین میلیون نفر جمعیت داشته باشد)سایت مرجع مدیریت شـهری،  ق میشهرهایی اطال

-(. مادرشهرها نقـش 199: 1391مرکزیت دولتی و فعالیت اقتصادی یا فرهنگی بر دیگر سكونتگاهها برتری دارد)شكوئی، 

(. مادرشـهرهای  29: 1389نمایند)شـیعه،  یای و کشوری به خوبی ایفا مهای شهری را به صورت مختلف در سطوح ناحیه

مورد مطالعه در این پژوهش شامل پنج شهر بزرگ کشور تهران، مشهد، اصفهان، کر  و شیراز به ترتیـب جمعیـت بـوده    

 ( نشان داده شده است.1در زیر )شكل  مورد مطالعه یمادرشهرها یموقعیت جغرافیای است.

 

 
 رهای مورد مطالعه . موقعیت جغرافیایی مادرشه1شکل شماره 

 

نفـر جمعیـت دومـین     3001184جمعیت متروپل ملـی ایـران، مشـهد بـا     نفر  8693706با  تهران 1395طبق سرشماری 

نفـر جمعیـت چهـارمین     1973470نفر جمعیت سومین مادرشـهر ایـران، کـر  بـا      1961260مادرشهر ایران، اصفهان با 

 نفر از 17195192نفر جمعیت پنجمین مادرشهر ایران مطرح شده است. این شهرها  1565572مادرشهر ایران و شیراز با 

  درصد از جمعیت کشور در این مادرشهرها قرار دارد. 21در خود جای داده اند و تقریباً  1395جمعیت کشور را در سال 
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 هابحث و یافته

در مادرشهرهای ایران و پنج شهر بزرگ تأثیرگذار بر رفاه  هایشاخص یآمارتیا سن به بررس یبا استفاده از شاخص کم
های های مواد خوراکی و دخانی(؛ گروه دوم)هزینه)هزینه های به کار گرفته شده گروه اولداده .پرداخته شده است کشور

های لوازم و های مسكن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی(؛ گروه چهارم )هزینهپوشاك و کفش(؛ گروه سوم)هزینه
های حمل و نقل و گروه ششم)هزینه های بهداشت و درمان(؛اثاث و خدمات مورد استفادة خانوار(؛ گروه پنجم)هزینه

های کاالها و های تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی خانوارها( و گروه هشتم)هزینهارتباطات(؛ گروه هفتم)هزینه
( نشان داده 1و اصفهان در زیر )جدول  مشهد، تهران مادرشهرهای در رفاه بر مؤثر هایمؤلفهخدمات متفرقه( بوده است. 

 شده است.
 

 های مؤ ر بر رفاه در مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان . مؤلفه1جدول شماره  

 گروه
  

     
 

 

 

 تهران

مواد 
خوراکی و 
 دخانی

34065821 0/1622 1/1269 22142784 0/1828 183934 0/1422 1528 0/1017 

پوشاك و 
 کفش

7057986 0/0336 0/8908 1866131 0/0299 15501 0/0215 129 0/0131 

 0/3447 5148 0/4697 619707 0/5948 74602835 1/1892 0/5001 105044825 مسكن

لوازم و 
اثاث و 
 خدمات

3835495 0/0183 0/8935 1170977 0/0163 9727 0/0118 81 0/0072 

بهداشت 
 و درمان

19104230 0/0910 0/8151 3394822 0/0741 28200 0/0514 234 0/0287 

حمل و 
 نقل

19801456 0/0943 0/5490 2340532 0/0518 19442 0/0282 162 0/0046 

 تفریحات
و 

 سرگرمیها

6212554 0/0296 0/8220 1271089 0/0243 10559 0/0169 88 0/0095 

کاالها و 
خدمات 
 متفرقه

14905183 0/0710 0/9339 5534294 0/0663 45972 0/0485 382 0/0308 

  7751  933042  112323463  1 210027550 کل

 گروه

 
  

    
 

 

 

 

 مشهد

مواد 
خوراکی و 
 دخانی

47119001 
 

0/3411 1/1269 30627351 0/3844 282509 0/2991 2606 0/2138 

پوشاك و 
 کفش

4258754 0/0308 0/8908 1126015 0/0275 10386 0/0198 96 0/0120 

 0/2251 2726 0/3067 295520 0/3884 32037977 1/1892 0/3266 45111204 مسكن

لوازم و 
اثاث و 
 خدمات

4983396 0/0361 0/8935 1521431 0/0322 14034 0/0232 129 0/0142 

بهداشت 
 و درمان

8896681 0/0644 0/8151 1580940 0/0525 14583 0/0364 135 0/0203 
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حمل و 
 نقل

12849909 0/0930 0/5490 1518859 0/0511 14010 0/0278 129 0/0046 

 یحاتتفر
و 

 سرگرمیها

3514718 0/0254 0/8220 719111 0/0209 6633 0/0146 61 0/0082 

کاالها و 
خدمات 
 متفرقه

11403403 0/0826 0/9339 4234084 0/0771 39055 0/0565 360 0/0358 

  6242  676731  73365767  1 138137066 کل

 گروه

 
  

    
 

 

 

 اصفهان

مواد 
خوراکی و 
 دخانی

55137 0/2662 1/1269 35839 0/3000 1680 0/2334 79 0/1669 

پوشاك و 
 کفش

11068 0/0534 0/8908 2926 0/0476 137 0/0342 6 0/0209 

 0/1935 91 0/2637 1936 0/3339 41302 1/1892 0/2808 58155 مسكن

لوازم و 
اثاث و 
 خدمات

11992 0/0579 0/8935 3661 0/0517 172 0/0373 8 0/0228 

هداشت ب
 و درمان

21270 0/1027 0/8151 3780 0/0837 177 0/0580 8 0/0324 

حمل و 
 نقل

23244 0/1122 0/5490 2747 0/0616 129 0/0336 6 0/0055 

 تفریحات
و 

 سرگرمیها

6331 0/0306 0/8220 1295 0/0251 61 0/0175 3 0/0098 

کاالها و 
خدمات 
 متفرقه

19917 0/0962 0/9339 7395 0/0898 347 0/0658 16 0/0417 

  217  4638  98946  1 207114 کل

 ( 1398منبع: )نگارندگان،      

 

 پوشاك و کفشگروه  0/1828مواد خوراکی و دخانی سهم گروه  بتای ین در نخست شهر تهران با در نظر گرفتن

گروه بهداشت  0/0163خانوار  گروه لوازم و خدمات مورد استفادة 0/5948مسكن، آب، سوخت و روشنایی گروه  0/0299

گروه کاالها و  0/0243گروه تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار  0/0518گروه حمل و نقل و ارتباطات  0/0741و درمان 

 (. 2( )شكل 1)جدول  به دست آمده است 0/0663خدمات متفرقه 
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 النشهر تهران با در نظر گرفتن بتای یکبر رفاه خانوارها در ک مؤ ر هایمؤلفه. 2شکل شماره 

 

گروه  0/0215 پوشاك و کفشگروه  0/1422مواد خوراکی و دخانی سهم گروه  بتای هفتاد و پنج صدم با در نظر گرفتن

گروه بهداشت و درمان  0/0118گروه لوازم و خدمات مورد استفادة خانوار  0/4697مسكن، آب، سوخت و روشنایی 

گروه کاالها و خدمات  0/0169گروه تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار  0/0282نقل و ارتباطات گروه حمل و  0/0514

  (. 1)جدول  به دست آمده است0/0485متفرقه 

 0/0131 پوشاك و کفشگروه  0/1017مواد خوراکی و دخانی سهم گروه  بتای نیم در شاخص سن با در نظر گرفتن

گروه بهداشت و درمان  0/0072گروه لوازم و خدمات مورد استفادة خانوار  0/3447مسكن، آب، سوخت و روشنایی گروه 

گروه کاالها و خدمات  0/0095گروه تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار  0/0046گروه حمل و نقل و ارتباطات  0/0287

تای هفتاد و پنج به دست آمده است. نتایج به کارگیری شاخص کمی سن با در نظر گرفتن بتای ین، ب 0/0308متفرقه 

ها رفاه خانوار را در کالنشهر تهران تحت تأثیر خود دهد که بخش مسكن بیش از سایر شاخصصدم و بتای نیم نشان می

 قرار داده است.   

 0/3844مواد خوراکی و دخانی سهم گروه  بتای ین در مادرشهر مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران با در نظر گرفتن

گروه لوازم و خدمات مورد استفادة خانوار  0/3884مسكن، آب، سوخت و روشنایی گروه  0/0275 پوشاك و کفشگروه 

گروه تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار  0/0511گروه حمل و نقل و ارتباطات  0/0525گروه بهداشت و درمان  0/0322

ی بتای هفتاد و پنج صدم و بتای نیم هابه دست آمده است. بررسی داده 0/0771گروه کاالها و خدمات متفرقه  0/0209

به دست آمده است  0/2251و  0/3067مسكن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی های دهند که هزینهنیز نشان می

 (.  1)جدول  و بیش از سایر گروههای هزینه رفاه خانوار را در این کالنشهر تحت تأثیر قرار داده است

کاالها و 

خدمات 

 متفرقه

 

 
 رفاه

حات يتفر

و خدمات 

 يفرهنگ

واد م

 يخوراک

 يو دخان
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آب، سوخت 

و 

  ييروشنا

 

پوشاک و 
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لوازم، 

اثاث و 
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استفادة 

 خانوار

بهداشت 
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0.0
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0.1

828 

0.5
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0.0
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0.0

243 

0.0
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3 

0.0
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0.0
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های پژوهش بتای هفتاد و پنج صدم و بتای نیم داده بتای ین،زرگ ایران بررسی در مادرشهر اصفهان سومین شهر ب

به دست  0/1935و  0/2637و  0/3339مسكن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی های دهند که هزینهنشان می

تأثیر قرار داده مسكن بیش از سایر گروههای هزینه رفاه خانوار را در کالنشهر اصفهان تحت های هزینهآمده است و 

 ( ارائه شده است.2کر  و شیراز در زیر )جدول  مادرشهرهای در رفاه بر مؤثر هایمؤلفه(. 1)جدول  است

 
 های مؤ ر بر رفاه در مادرشهرهای کرج و شیراز . مؤلفه2جدول شماره 

 گروه
  

     

 
 
 
 کر 

مواد 
خوراکی 
 و دخانی

28664268 0/2629 1/1269 18631774 0/2962 182326 0/2305 1784 0/1648 

پوشاك و 
 کفش

898860 0/0082 0/8908 237659 0/0073 2326 0/0053 23 0/0032 

 0/3126 3364 0/4260 343727 0/5394 35125233 1/1892 0/4535 49458227 مسكن

لوازم و 
اثاث و 
 خدمات

3631583 0/0333 0/8935 1108722 0/0298 10850 0/0214 106 0/0131 

بهداشت 
 و درمان

6380588 0/0585 0/8151 1133830 0/0477 11095 0/0331 109 0/0184 

حمل و 
 نقل

9307271 0/0853 0/5490 1100119 0/0469 10766 0/0255 105 0/0042 

 تفریحات
و 

 سرگرمیها

3063557 0/0281 0/8220 626804 0/0231 6134 0/0161 60 0/0090 

کاالها و 
خدمات 
 متفرقه

7644401 0/0701 0/9339 2838366 0/0655 27776 0/0479 272 0/0304 

  5823  594999  60802508  1 109048755 کل

 گروه
   

 
 

  

 
 
 
 شیراز
 

مواد 
خوراکی و 
 دخانی

15693246 0/2379 1/1690 10527029 0/2782 116813 0/2187 1256 0/1592 

پوشاك و 
 کفش

3781500 0/0573 0/9639 1120458 0/0553 12433 0/0409 138 0/0266 

 0/2099 1748 0/2866 157567 0/3634 14199791 1/1836 0/3070 20247813 مسكن
لوازم و اثاث 
 و خدمات

2902628 0/0440 0/9320 847858 0/0410 9408 0/0300 104 0/0190 

بهداشت و 
 درمان

4516209 0/0685 0/8621 980017 0/0590 10875 0/0419 121 0/0248 

 0/0051 158 0/0476 14268 0/0900 1285843 0/5303 0/1698 11200723 حمل و نقل
و  تفریحات
 سرگرمیها

2676838 0/0406 0/8603 608178 0/0349 6749 0/0248 75 0/0146 

کاالها و 
خدمات 
 متفرقه

4938186 0/0749 0/9417 1795031 0/0705 19918 0/0518 221 0/0331 

  3822  348032  31364205  1 65957143 کل

 (1398منبع: )نگارندگان،     
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-های بتای ین، بتای هفتاد و پنج صدم و بتای نیم نشان میدر مادرشهر کر  چهارمین شهر بزرگ ایران بررسی داده

ست و به دست آمده ا 0/3126و  0/4260و  0/5394مسكن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی های دهند که هزینه

 مسكن بیش از سایر گروههای هزینه رفاه خانوار را در شهر کر  تحت تأثیر قرار داده است. های هزینه

مسكن، گروه سوم یا بتای ین، هفتاد و پنج صدم و نیم  در مادرشهر شیراز پنجمین شهر بزرگ ایران با در نظر گرفتن

ای رفاه را بیش از سایر گروههای هزینه 0/2099و  0/2866و  0/3634آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی با میزان 

های تفریحات و خدمات گروه هفتم یعنی هزینهتحت تأثیر قرار داده و در رتبه اول قرار داشته است و از این حی  

 (. 2)جدول  در رتبه آخر قرار گرفته است0/0349فرهنگی خانوار با کسب امتیاز 

 

 
 مسکن در رفاه خانوارها در مادرشهرهای ایران . نمودار تأ یر قیمت3شکل شماره 

 

به دنبال جواب این  ایران مادرشهرهای در رفاه و زندگی کیفیت بر مؤثر ایتحلیل عوامل هزینهپژوهش حاضر با هدف 

 هزینه گروه کدام مطالعه مورد مادرشهرهای در رفاه و زندگی کیفیت بر مؤثر ایسوال بوده است که از بین عوامل هزینه

های بخش مسكن بیش از سایر در کالنشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کر  و شیراز هزینه .؟داشته است زیادی تأثیر

ها و گروههای هزینه کیفیت زندگی و رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار داده است و حل مشكل مسكن خانوارها در این بخش

 شهرها اولویت اصلی دولت است. 

مسكن، آب، سوخت و گروه  5.0و  1 ،75.0با در نظر گرفتن جمع جبریدر نخست شهر تهران 

ای رفاه خانوار را در این شهر تحت تأثیر قرار بیش از سایر گروههای هزینه 4092/1روشنایی منزل مسكونی با میزان 

در مشهد  در جایگاه آخر قرار دارد. 0/0353و خدمات مورد استفادة خانوار با میزان  های لوازم و اثاثهزینه داده است.

مسكن، آب، گروه  5.0و  1 ،75.0دومین شهر بزرگ ایران در مجموع با در نظر گرفتن جمع جبری
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ای رفاه خانوار را در این شهر تحت بیش از سایر گروههای هزینه  0/9202سوخت و روشنایی منزل مسكونی با میزان

پس از گروه مسكن بیشترین تأثیر را بر  0/8973های مواد خوراکی و دخانی با میزان گروه هزینه تأثیر قرار داده است.

این حی  در رتبۀ سوم قرار از  0/1694های کاالها و خدمات متفرقه با میزان گروه هشتم یعنی هزینهرفاه گذاشته است. 

 داشته است. 

 5.0و  1 ،75.0در مادرشهر اصفهان سومین شهر بزرگ کشور در مجموع با در نظر گرفتن جمع جبری

ای رفاه خانوار را در ی هزینهبیش از سایر گروهها 0/7911مسكن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی با میزان گروه 

پس از گروه مسكن  0/7003های مواد خوراکی و دخانی با میزان گروه هزینه این شهر تحت تأثیر قرار داده است.

این حی   0/1973های کاالها و خدمات متفرقه با میزان گروه هشتم یعنی هزینهبیشترین تأثیر را بر رفاه گذاشته است. 

 شته است. در رتبۀ سوم قرار دا

 5.0و  1 ،75.0در مادرشهر کر  چهارمین شهر بزرگ کشور در مجموع با در نظر گرفتن جمع جبری

ای رفاه خانوار را در بیش از سایر گروههای هزینه 1/278مسكن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی با میزان گروه 

پس از گروه مسكن  0/6915های مواد خوراکی و دخانی با میزان گروه هزینه این شهر تحت تأثیر قرار داده است.

در رتبۀ  0/1438های کاالها و خدمات متفرقه با میزان گروه هشتم یعنی هزینهبیشترین تأثیر را بر رفاه گذاشته است. 

 سوم قرار داشته است. 

و  1 ،75.0شهر بزرگ کشور است در مجموع با در لحاظ نمودن جمع جبریدر مادرشهر شیراز که پنجمین 

5.0  ای رفاه بیش از سایر گروههای هزینه /85990مسكن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسكونی با میزان گروه

پس از گروه  0/6561های مواد خوراکی و دخانی با میزان گروه هزینه است. خانوار را در این شهر تحت تأثیر قرار داده

از  0/1554های کاالها و خدمات متفرقه با میزان گروه هشتم یعنی هزینهمسكن بیشترین تأثیر را بر رفاه گذاشته است. 

 این حی  در رتبۀ سوم قرار داشته است.  

 

 گیری   نتیجه

ها رفاه و کیفیت های بخش مسكن بیش از سایر بخشصفهان، کر  و شیراز هزینهدر مادرشهرهای تهران، مشهد، ا

 زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است و حل مشكل مسكن خانوارها در این کالنشهرها اولویت اصلی دولت است.

دهد که مصرف عه نشان می( همسویی دارد. نتایج این مطال1386این پژوهش تا حدودی با نتایج مطالعه جاللی )نتایج 

این نتایج مواد خوراکی و دخانی و استفاده از مسكن و خدمات وابسته به آن سهم قابل توجهی در رفاه خانوار دارد. 

نشان که برای کالنشهر شیراز انجام شده است  ( همسویی دارد. نتایج این مطالعه1399پژوهش با نتایج مطالعه اکبری )

بیش از سایر  یمنزل مسكون یمسكن، آب، سوخت و روشنای یگروه سوم هزینه یعن یورد بررسم هایکه در سال دهدیم

 گروهها رفاه خانوارها را تحت تأثیر خود قرار داده است. 

از  ییباال سهممسكن  دهد کههمسویی دارد. نتایج این مطالعه نشان می( 2001کمنی )این پژوهش با نتایج مطالعه نتایج 

ت. بنابراین مورد در بودجه خانوارها اس نیتربزرگبخش مسكن دهد و یم لیرا تشك یرفاه یگذار هیسرماهای ؤلفهم

تاکنون بوده است، توس  که از آنچه  شتریب یستیبا ی مختلف جهانکشورها نیمسكن ب یتفاوت در نحوه سامانده

این  همسویی دارد.( 2005مكاران )باجاری و هپژوهش با نتایج مطالعه . نتایج ردیمحققان رفاه مورد توجه قرار گ

و  دارد ریتأث زیآنها نو رفاه  خانواده بلكه بر درآمد یهانهیمسكن نه تنها بر هز متیق راتییتغنویسندگان معتقد هستند که 
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خانوارها  نیدر ب یادیبه انتقال ثروت ز منجرکه  مشاهده شده است ی جهاناز کشورها یاریدر بسمسكن  متیق شیافزا

 ه است. داشت یکل رفاه یبر رو یزیناچ راتیاما احتماالً تأث ؛ه استشد

بخش است، ضمن  نیمنسجم و یكپارچه در ا یزیرو برنامه یاز عدم سامانده یدر بخش مسكن بیشتر ناش یچالش اساس

 متیهش قساز بوده که نه تنها به کا رکود ساخت و یاصل لیدل نهیزم نیاتخاذ شده در ا یهااستیآنكه ناموفق بودن س

دامن زده است. هم اکنون  زیمسكن ن دیخر متیبها و قمیزان اجاره  هیرو یب شیمسكن منجر نشده، بلكه به افزا

مربوط به مسكن به  التیآنكه تسه یدارد. به همین خاطر برا یمسكن در رونق ساخت و ساز تأثیرات کم التیتسه

 قرار داد. تیدر اقتصاد کالن را در اولو ییربنایات زخود باز گردانده شود؛ الزم است که اصالح یاصل گاهیاج

 

 تقدیر و تشکر

 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع

( ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ ین شهر زاهدان، 1396کاربخش، حسن ) ابراهیم زاده اسمین، حسین و (1
 .7-20 .، صص3، شماره 7ای، دوره یزی منطقهرفصلنامه جغرافیا برنامه

ریزی رفاه و ، مجله برنامه(رازیشهر ش: کالنی)مطالعه مورد رانیدر ا یبر شاخص رفاه اجتماع یلیتحل( 1399اکبری، محمود ) (2
 .103-125 .، صص42، شماره 12توسعه اجتماعی، دوره 

ای ایران، مجله جغرافیا، ی توسعه در مادرشهرهای منطقهها( تحلیل فضایی شاخص1388) اکبری، محمود تقوایی، مسعود و (3
 . 97-111 .، صص21و  20، شماره 7دوره 

 .169-186 .، صص52-53، شماره 8( بررسی تابع رفاه اجتماعی در ایران، مجله روند، دوره 1386جاللی، محسن ) (4
 ؛ منظومه شهری، تهران.( کالنشهر؛ منطقه کالنشهری؛ مادرشهر؛ مگاسیتی1390سایت مرجع مدیریت شهری ) (5
 ( دیدگاههای نو در جغرافیای شهری)جلد اول(، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، تهران.1391شكوئی، حسین ) (6
 ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ بیست و ششم، تهران.ای بر مبانی برنامه( مقدمه1389شیعه، اسماعیل ) (7
(، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 1365-1385( کیفیت زندگی شهری در ایران)1389) امینی، مهدیو  علی اکبری، اسماعیل (8

 .121-148صص. ، 36، شماره 10
 ( سالنامه آماری استان تهران، تهران.1398معاونت آمار و اطالعات استانداری تهران ) (9
 رضوی، مشهد. ( سالنامه آماری استان خراسان1398معاونت آمار و اطالعات استانداری خراسان رضوی ) (10
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