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 چکیده
بر  دیبا تأک لیاستان اردب ینواح ییفضا یهاینابرابر لیمطالعه تحل نیهدف از ا

 یآورو روش جمع یلتحلی – یفیتوص قی. روش تحقباشدیم ییعدالت فضا
 یبودند. برا لیاستان اردب یهاشهرستان ،یاست. جامعه آمار یاطالعات، اسناد

 یهااز مدل لیاردب استان ینواحدر  یاهیتوسعه ناح ییفضا یهاینابرابر لیتحل
ها رتبه نیانگیاز روش م یبندتیاولو یاستراتژ نییتع یو کپراس و برا یتیالریمیس

 لیو اردب شهرنیمشک ر،ین یهانشان داد که شهرستان قیتحق جی. نتادیگرد استفاده
مغان و کوثر با  یها، در سطح برخوردار، شهرستان24/20 بیضر نیانگیبا م

 نیانگیآباد با مخلخال و پارس یهابرخوردار، شهرستان مهی، ن57/3 بیضر نیانگیم
 بیضر نیانگیبا م نیو نمسوار بیله ن،یسرع یهامحروم و شهرستان 67/2 بیضر
پژوهش که دست آمده از به جیدر سطح کامال محروم قرار دارند. با توجه به نتا 67/1

 یهامدلاستفاده از  .دیدگر دییستان تأمختلف ا یدر نواح ییفضا یهایوجود نابرابر
در استان  یاهیتوسعه ناح ییفضا یهاینابرابر لیتحلدر  و کپراس یتیالریمیس

 شود.نوآورری تحقیق محسوب می لیاردب

 

 واژگان کلیدی
 .لیاستان اردب ،ییعدالت فضا ،ییفضا یهاینابرابر

 

Abstract 
The purpose of this study was to analyze the spatial inequalities 

of Ardebil province with an emphasis on spatial justice. The 

research method was descriptive-analytical and the data 

collection method was documentary. The statistical population 

was the cities of Ardebil province. To analyze the spatial 

inequalities of regional development in the regions of Ardebil 

province, Similarity and Kapras models were used and to 

determine the prioritization strategy, the average ranking 

method was used. The results showed that the cities of Nir, 

Meshkinshahr and Ardebil with an average coefficient of 20.24, 

at the level of enjoyment, Moghan and Kowsar cities with an 

average coefficient of 3.57, semi-privileged, Khalkhal and 

Parsabad cities with an average coefficient of 2.67 and Sarein 

are at a completely deprived level. According to the results of 

1.67 the study, the existence of spatial inequalities in different 

parts of the province was confirmed. The use of similiarity and 

capers models in the analysis of spatial inequalities of regional 

development in Ardabil province is a research innovation. 
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 قدمهم
 توسعه مسیر در اساسی چالشی کشورها، از بسیاری در نابرابری مسئله

قلمرو حاکمیت  که کشورها از دسته آن برای ژهیوبه د.باشیم
 ،هاینابرابراین  .شودیم شامل را وسیعی یاییجغراف مناطق هاآن

 است متوازن مناطق و متعادل توسعه حصول برای جدی تهدیدی
 نمایددشوار می را ملی یکپارچگی و وحدت به یابیدست و
(shankar; Shah,  2003: 1422 .) 

کشور،  کیمختلف  مناطق انیم ندهیمزمن و فزا یهایابرابرن
رشد و  یامدهایکشور از پ تیاز جمع یخشب یمندعدم بهره انگریب

ممکن است  یاقتصاد یرشد باال سو،کیاست. از  یتوسعه اقتصاد
از  یو تداوم فقر در بخش یامنطقه یهاینابرابر دیتشد عثبا

و  یزیرعدم برنامه گرید یاز سو و شودکشور  تیجمع
 در هاینابرابراین  دیبه تشد تواندیم زینآن  ناسبم یگذاراستیس

 یاز اهداف اصل یمقابله با فقر و نابرابر بنابراین. کمک کندجامعه 
 باشدیتوسعه م حال در یکشورها ژهیوکشورها، به یتوسعه اقتصاد

 (. 50: 1396 ،براتیو  موغاری کریمی)
وجود  ران،یا ییبارز در توسعه فضا یهااز مشخصه یکی
 گیریبهره که (229: 1394، فرنظم) است یاهیناح یهاینابرابر

 و هایینارسااین به  یپاسخ تواندیم ،یاهیناح هاییزیربرنامهاز 
  (.229: 1394، فرنظمباشد ) ییایدر سطوح مختلف جغراف هایکاست

 نهیبه عیو فقدان تعادل در توز ینابرابر سوکاز ی رانیدر ا
 یهایابیگذشته در مکان یراصولیغ یهااستیامکانات در اثر س

 یدر شهرها ییرشد و روند تمرکزگرا یهاقطب ،یخدماتو  یصنعت
 ،یامنطقه ،یسطوح مل نیب ییعدم تعادل فضا ؛یاهیمسلط ناح

 ریکه تحت تأثباشد می یاز مسائل مهم یکی یو محل یاهیناح
 دیپد یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد یحاکم بر ساختارها یهاسمیمکان
 نهیبه عیعدم توز امری، چنین هجیت(. ن2: 1376 است )موحد، آمده

 شیافزا ،ینواح یهایبردن برابر نیامکانات، رفاه و ثروت، از ب
 یو دوگانگ یو اقتصاد یرفتن عدالت اجتماع نیشکاف توسعه و از ب

و طراحان  زانیربرنامه رت دارد،ضرو رونیا است. از بوده یاهیناح
 یرا برا یاهیناح یدوگانگ یعلت وجود نانهیبواقع یدیتوسعه با د

 (.3: 1376 توجه قرار دهند )موحد، معضل مورد نیاز ا ییرها

 دهدیتوسعه نشان م اتینظر یتمام اتیتجرب ،گرید یسو از
 ،که باشد یو با هر هدف یبه توسعه در هر سطح یابیدستکه 

 نیبنابرا .است قیدق یکارآمد و اجرا ،یاصول یزیربرنامه ازمندین
 ،یو فرهنگ یاجتماع ،یتلف اقتصادمخ یهاانجام برنامه یبرا

 یهاو طرح یزیررنامهدر ب تیتوسعه، موفق یراهکارها نیتدو
 توسعهسطح  نییها، کمبودها و تعو شناخت توان یبررس ،ییاجرا

برتر،  یهاشاخص برخیها براساس و سکونتگاه ینواح یافتگی
 (. 18: 1391 ،بهاریو  ییاست )تقوا ریناپذاجتناب یضرورت

 ها،طرح جهت ارائه ،یاز نقاط قوت و ضعف نواح یزه آگاهمروا

که استفاده طوری به ،است یضرورامری  یگذاراستیو س هانامهبر
 یاریمع تواندیو ... م یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهااز شاخص
مهم در جهت رفع  یو عامل ینواح گاهیجا نییتع یمناسب برا

به توسعه و عدالت  دنیه رسرا موجود در یهاییمشکالت و نارسا
  (.2: 1384 ،زاده دلیرحسینو  یباشد )قنبر یاجتماع
 ییشناسا ،یاهیو ناح یامنطقه هاییزیرگام در برنامه نیاول

و هاینظر توسعه و علت نابرابر از گریکدیمناطق نسبت به  گاهیجا
 هیمستلزم تجز ییشناسا نیکه ا باشدیها موضع موجود آن ییشناسا

و ...  یفرهنگ ،یاجتماع ،یمختلف اقتصاد یهابخش لیلتح و
 (. 2: 1380 ،ی)متوسل باشدیم

اهداف  نیتراز مهم یکو منطقی به ی علمیی زیربرنامه
 نیو متعادل امکانات و خدمات ب نهیبه عیتوز که ییفضا یزیربرنامه

طح استان در سیابی به آن که دست باشدیمختلف م یهاسکونتگاه
به  ازین ،امر نیتحقق ا یبراکند. را ایجاب می ورت مطالعهضر اردبیل
ها از آن یورداربرخ زانینظر م مختلف از یهاسکونتگاه ییشناسا

را  افتهین تا بتوان نقاط محروم و توسعه. خدمات گوناگون است
تعادل  جادیا یو درست برا یمنطق یزیرو به برنامه شناسایی نمود

 مناطق اقدام کرد. نیب یمندبهره هو کاهش فاصل ییفضا
 یاهیمتعادل ناح هبه توسع یابیدستمنظور حاضر به همطالع

پراکنش امکانات  هو نحو عیتوز یچگونگ ت،یموقع شناختیدر پ
به نظر زیرا  اجرا گردید. لیاستان اردب یهاتوسعه در شهرستان

 یرویکشور به پ یهااستان گریهم مانند د لیاستان اردب رسدیم
و  یعدم تعادل در نظام سکونتگاه یدارا رامونپی –از قانون مرکز 

 رغمیتصور کرد عل توانیکه م یاگونهبه است.خدمات  یبندسطح
 جادیو ا یگذارهیسرما ینقاط استان برادر تمام متفاوت  یهاتیقابل

در چند شهرستان  یاقتصاد یهاتیفعال نیتربیش ،داریتوسعه پا
  .شده باشد مرکزاستان مت نیا یاصل

پراکنده هستند کوچک  یشهرها استانگوناگون  مناطقدر 
 - یاقتصاد زیمحدود و ناچ یهاتیقابل لیکه ممکن است به دل

خود را نداشته باشند و نتوانند  رامونیبه پ یتوان پرتوافشان یخدمات
چند و  ندینما ءفایانتشار توسعه ا یهاعنوان کانونبه یقو ینقش

سکونت در  یالگوها توانندیماستان هم ن نیهم او م یشهر اصل
از  یعیوس یتمام منطقه را تحت شعاع خود قرار دهند و نواح

 خدمات و امکانات میمستق افتیشمال و جنوب استان از در
و  لیبودن استان اردب یبا توجه به مرز طرفیاز  اند.ماندهمحروم 

 نیترشبیکشور که  یزیربرنامه یهااستیروند معمول در س
اختصاص  یبزرگ و مرکز یهارا به استان یزیرتوجه و برنامه

که در  ینقش رغمیعل یاهیو حاش یمرز یهاو به استان دهندیم
توجه  ترکم کنند،یم فایکشور ا یالمللنیو ب یمل تیحفظ امن

وده است. نب یقاعده مستثن نیاز ا زیناردبیل ستان و ا شودیم
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 ازها،یامکانات، نپراکندگی  جانبهو همه سایی اصولیشنا بنابراین
تعادل  جادیا یاستان، برا نیا یهاشهرستان یهاتیتنگناها و قابل

 یضرورت ،یامنطقه یهایبردن نابرابر نیمناطق و از ب نیب
شود که پراکندگی این سوال مطرح میحال  .است ریناپذاجتناب

است؟ چگونه  لیاستان اردب ی مختلفنواح یی درعدالت فضا
 ییفضا یهاینابرابر لیتحل شناسایی و، پژوهش حاضر رونیازا

عنوان هدف کلی مطالعه در نظر گرفته به را لیاستان اردب ینواح
 لیو کپراس در تحل یتیالریمیس یهااستفاده از مدل است و

 ینوآورر لیدر استان اردب یاهیتوسعه ناح ییفضا یهاینابرابر
 .شودیمحسوب م قیتحق

 

 ی نظریمبان

 چارچوب نظری
 نسبت جوامع و شودمی تلقی بهتر، زندگی پایهم توسعه، امروزه،

 (. 25: 1392یزدی، پاپلیگردند )می منتفع تربیش آن از گذشته، به
 بسط، پیشرفت، بر دایر روشنی مفاهیم حاوی توسعه، مقوله

 هایفعالیت دامنه گسترش نیز و دادن وسعت و نمود ترقی،
 مکاتب درکه  (28: 1372 شهبازی،) باشدمی جتماعیا و اقتصادی
 ارائهاز آن  گوناگونی هایتعریف متفاوت، زمانی هایدوره و مختلف
  .(2: 1382شمسی،  مالنوری) است گردیده

پیشرفت  جهت در تدریجی رشد معنای به لغت، در توسعه
 در که است کیفی مفهومی توسعه،. است شدن قدرتمند ونمودن 

 افزایش معادل را آن توانمی و گیردمی قرار رشد، هوممف برابر
 (. 138: 1388 پوری، باوان و خاکپور) دانست زندگی کیفیت

 شد،می قلمداد اقتصادی رشد نرخ معنای به ابتدااین اصطالح 
 بیکاری، فقر، بردن میان از یا کاهش مفهوم به بعدها اما

 اجتماعی، تارساخ در اساسی تغییرات و اجتماعی هاینابرابری
 اخیر هایتعریف درو  (58: 1379 زیاری،) کرد پیدا گرایش

 محتوای و شده تأکید بشر زندگی انسانی هایجنبه بر تربیش
 جامعه در افراد زندگی شرایط به بخشیدن بهبود توسعه، اصلی

 . باشدمی
 فعل به قوه از خود، عام مفهوم در توسعه کلی،در تعریف 

 تعریف درونزا و پویا امری و جامعه افراد ایهتوانمندی درآوردن
 (. 14: 1374 پاول، هنری) است شده

 توسعه ادبیات بررسی در همیشگی مشکالت ازجمله
 اقتصادی رشد توسعه،. است توسعه مفهوم شناسایی اقتصادی،

 دهیسازمان خود، در که است چندبعدی جریانی زیرا نیست؛
  (.(Hadder, 2000: 102 دارد دنبال به را دوباره

 اواخر تا. باشدمی معطوف و جانبههمه توسعه، از امروزی تلقی
 تأمین و داشت غلبه توسعه، فرایند بر اقتصادی مفهوم ،1950 دهه

 اما .دانستندمی اقتصادی رشد ضمنی نتیجه را اساسی نیازهای

 جایبه پایدار توسعه آن، از فراتر و توسعه مفهوم به توجه اکنون،
 و خدمات توزیع مفهوم سویبه را نگاه اقتصادی، فاصر توسعه

  .(139: 1388پوری،  باوان و خاکپور) است داده سوق امکانات،
 کیفیت افزایش مانند موضوعاتی بر پایدار توسعه تمرکز

 فراهم و اجتماعی هایشاخص گرفتن نظر در عبارتی به یا زندگی
 تلقی آن اصلی هدف همه، برای اجتماعی عدالت و رفاه آوردن

  (.Bigdeli, 2006: 28) شودمی
 عدالت به فقط که است شهری توسعه از نوعی پایدار، توسعه

 پایداری آن الزمه بلکه شود.نمی محدود محیطی تعادل و
است  اجتماعی عدالت و رسانیخدمات اقتصادی، -اجتماعی

(Dalir; Maleky, 2002: 129). اصلی هدف اینکه به توجه 
 است، اجتماع هاینابرابری تمام برداشتن نمیا از توسعه،
 اجتماعی عدالت با همراه رشد توسعه، برای مفهوم ترینمناسب

 (.Hadder, 2000: 101) باشدمی
( هر نظام فضایی 1966) 1فریدمن «پیرامون -مرکز»ر مدل د

نظام یکی مرکز، هسته یا کانون که مرکز پویایی، تحول  ریاز دو ز
باشد، میری پیرامون که وابسته به هسته و پیچیدگی است و دیگ

رهبری کننده  ،مرکز یا کانون خاصیت دینامیک تشکیل شده.
دارای اما پیرامون  .خصلت صنعتی و خدماتی داردهمچنین 

 (. 15: 1379)فریدمن،  است بردارفرمانخصلت کشاورزی و 
عنوان نقاط کلیدی برای جذب شهری به یهانظام سکونتگاه

 استفاده ات کشاورزی و انتقال آن به مادر شهر موردمازاد تولید
. به عقیده فریدمن روند قطبی (16: 1379)فریدمن،  ردیگیم قرار

تیتقو -خود» رامونیپ -شدن و دوگانگی در سازوکار مرکز
 است. « کننده

از  یاهیروند تحکیم تسلط فضای مرکزی بر فضای حاش
ها . این مکانیزمدنکیخود را تقویت م هاطریق یک سری مکانیزم

انتقال منابع از حاشیه به مرکز باعث که « اثر سلطه» اند از:عبارت
که تشدید روابط و نوآوری در مرکز را « یاثر اطالعات» .شودیم

دلیل چشمگیری، انتظارات باال که به« یاثر روان». کندیتسهیل م
اثر » .شودیدر مرکز ختم م هایبه رشد باالتر نوآور ترکمو خطر 

)مدرنیزاسیون( که تغییرات نهادی و اجتماعی مناسب « ینوساز
، ینوآور هر که« یارهیاثر زنج» .سازدیرا فراهم م هاینوآور
منجر به  که« تولیدی آثار». آورنددیگر را پدید می یهاینوآور
 مرکز فضای در را تجمع و مقیاس از ناشی یهاییجوصرفه ایجاد

 .(Dufaux, 2008: 53)شود یم
  و انسانی جوامع کنندهتعیین ابعاد از یکی فضا دهیسازمان 

است  اجتماعی ارتباطات تجلی محل و اجتماعی وقایع بازتاب
(Dufaux, 2008: 1). بین کنشهم بر تحلیل و تجزیه روازاین 

                                                      
1. Friedman 
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 تنظیم نحوه و اجتماعی هایعدالتیبی فهم در اجتماع و فضا
 واقع در. است ضروری هاآن حل یا کاهش برای هاییسیاست

است  شده داده توسعه اجتماعی عدالت مفهوم که است پیوندگاهی
(Dufaux, 2008: 2.)  

 استفاده مورد ترکم گذشته چندسال تا «ییفضا عدالت»اصطالح 

 عدالت عدالت سرزمینی، چون مرتبطی مفاهیم مجذوب یابود و 
 یانطقهم یهایتعدالیب کاهش و شهرنشین یهایعدالتیب محیطی،

 دارد وجود حاضر حال (. اعتقادی که در,Soja 1 :2006) شدیم
 در هاآن طرح و محیطی و اجتماعی شرایط پذیرش با که است این
وحدت  برای ظرفیتی تواندیم فضایی فضایی، عدالت چارچوب ک
آینده  در و شده تلقی مشترک چتر یک زیر« خواهعدالت یهاجنبش»
 پایدارتر و ترعادالنه جوامع پیدایی در گذاراناستیس و نریزابرنامه به

  (.Prang, 2009:27کند ) کمک
 در دیدگاه چندین آمدن وجود به باعث فضایی عدالت مفهوم

 عدالت، متقابل دیدگاه دو: است شده اجتماعی علوم حوزه
 روی بر یکی: اندکرده دوقطبی را موضوع این به مربوط هایبحث

 هایفرآیند روی دیگری و شودمی متمرکز جددم توزیع موضوع
  .شودمی متمرکز گیریتصمیم

 توزیعات درباره موضوعاتی از پرسش شامل اول دیدگاه
 جغرافیایی توزیع یک به رسیدن برای تالش و اجتماعی -فضایی

 هایفرصت همچون جامعه نیازهای و هاخواسته با متناسب برابر
 در این. است...  و داشتیبه هایمراقبت به دسترسی شغلی،

 از زیادی مشکالت با فضایی عدالت سمت به حرکت که مناطقی
 شود،می همراه سیاسی هایمحدودیت یا تبعیض فقر، جمله

 بر تأکید توزیعی، عدالت دیدگاه در. کندمی پیدا ایویژه اهمیت
 و مادی خدمات و کاالها به دسترسی نبودن یا بودن عادالنه

 در برجسته محور دو است. اجتماعی هایقعیتمو یا غیرمادی،
 وضعیت چگونگی شود،می تأکید هاآن بر که فضایی عدالت
 توزیع و( فیزیکی محیط هم و اجتماعی محیط هم) زندگی
 و فیزیکی اجتماعی، هایزیرساخت به دسترسی) هافرصت
  .(Dufaux, 2008: 2)است ( مجازی

 تسهیالت به برابر دسترسی فقط را فضایی عدالت برخی
 میزانهم  عدالت سنجش معیار و اندکرده تعریف اساسی عمومی
 یا و بهداشتی مراکز مدرسه، به دسترسیی مانند خدمات از فاصله

 را فضایی عدالت دیگر برخی. است بوده فرهنگی رخدادهای
 یا کار انتخاب نحوه مثل ها،فرصت انتخاب نحوه در برابری
 یتحقیقات. اندکرده تعریف دسترس قابل آموزشی نهادهای انتخاب

 نیازها،براساس  خدمات یکسان توزیع را فضایی عدالت هم
 تعریف رسانیخدمات استانداردهای و ساکنین هایاولویت سالیق،

  (.Liao et al., 2009: 138اند )کرده

 مجزا واحدهای صورتبه خدمات و تسهیالتکه  جاآن از
 ،کنندمی استفاده هاآن از که مردمی کهحالی در شوندمی یابیمکان

 مغایر هایدسترسی موجب ناچار. و هستند پیوسته فضایی طوربه
 که جایی از نظرصرف دیگر عبارتبه. شوندمی شهریدرون

 به نسبت که هستند افرادی همیشه شوند،می یابیمکان تسهیالت
 حل پی در دبای انریزبرنامه بنابراین .ترندنزدیک هاآن به دیگران

 ایجاد تسهیالت و خدمات یابیمکان الگوی در که باشند مسئله این
 چه و آمده وجودبه نابرابری میزان چه ها،آن توزیع نحوه و شده
 واقع در (.Hewko, 2001: 5اند )شده محروم تربیش هاییگروه
 ترکیب فضایی خارجی پیامدهای با دسترسی از تریگسترده دید
 تطبیق یک داشتن که شود هاییتحلیل شامل دبای که شودمی

 اجتماعی توصیفی متغیرهای و خدمات فضایی توزیع بین بالقوه
 تواندمی خدمات به دسترسی اختالف. کنند جستجو را اقتصادی

 یا افزایش را جامعه درون اجتماعی هاینابرابری که باشد عملی
 توزیع سهمقای بر بایستی فضایی، عدالت تحلیل برای. دهد کاهش
 هایگروه مکانی توزیع با عمومی خدمات و تسهیالت مکانی

پذیرد  صورت یتربیش تأکید اجتماعی ر اقتصادی مختلف
(Talen, 1996: 89.) 

 توزیع با مترادف شهر اجتماعی عدالت جغرافیایی، در رویکرد
 و شهری مختلف مناطق بین منابع و امکانات عادالنه فضایی
 عادالنه توزیع عدم زیرا ستا هاآن به ندانشهرو برابر یابیدست

 خواهد فضایی پیچیده مشکالت و اجتماعی بحران به هاآن
 (.71: 1387 همکاران، و نژادحاتمی) انجامید

 

 پیشینه تحقیق
  اما است، وجود داشته همواره بشر تاریخ طول در توسعه مباحث

 طوحس و ایمنطقه هایلحاظ تفاوت به اخیر هایدهه در تنها
است که به چند مورد  شده آن به تریتوجهات جدی برخورداری،

 .شودیماشاره  هاآناز 
ی تانزانیا با امنطقهی هاینابرابر(، 2011) همکارانو  2کریا

شهر  263سطح  در، )3SCIWاستفاده از شاخص ترکیبی رفاه )
ی هاینابرابرنتایج نشان از وجود  را بررسسی کردند.این کشور 

شاخص ترکیبی رفاه  .در شهرهای این کشور داشتفضایی 
ی اقتصادی، جمعیتی، آموزشی، هاشاخص ریزپیشنهادی شامل 

 زندگی بود. هیپابهداشتی و نیازهای 

ای در کشور های منطقه(، توسعه و نابرابری2011) 4گولتس 
ها ابتدا با رویکرد چندمتغیره یک آن را مورد سنجش قرار داد.یونان 

بندی چندمتغیره بی ایجاد کردند و سپس روش خوشهشاخص ترکی

                                                      
2. Kriaa 

3. Spatial Composite Index of Welfare 
4. Goletsis 
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های اقتصادی و اجتماعی به کار ی شناسایی مناطق با پروفایلبرارا 
ی بر همگرایی کامل مبنها شواهد قوی گرفتند. نتایج پژوهش آن

 را نشان نداد. 1995 -2007در دوره  مناطق یونان
ی هایبرنابرا(، به بررسی و سنجش 2014) 6و جیر 5هاکیزمانا

ی هاشاخصفضایی در میان مناطق آفریقای جنوبی با استفاده از 
ی )ضریب جینی، نسبت کوزنتس، شاخص چندبعدترکیبی 

ها مطالعه آننابرابری تیل و شاخص اتکینسون( پرداختند. نتایج 
از  متأثرکه انتخاب اقتصادی و سکونتگاهی مردم،  نشان داد

 ت و نتایج متفاوتی از هراس تمامی عوامل اجتماعی و اقتصادی
 .شودیمحاصل  هاشاخصیک از 
استان  30ی در امنطقهی هاینابرابر(، به سنجش 2015) 7بین

ی امنطقهکشور چین با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه 
)8CIRD(  ی در امنطقهی هاینابرابرپرداخت. نتایج نشان از وجود

اطق ساحل شرقی چین، من کهینحوبهمطالعه دادند  مورد همحدود
 .ی نسبت به سایر مناطق برخوردار بودندترعیسر هتوسعاز رشد و 

های شهرستان یافتگی توسعه(، سطوح 1392) تقوایی و صالحی
بر رویکرد تحلیل  دیتأکبا  را مورد سنجش قرار دادند استان همدان

 ازیامتی تاکسنومی عددی، موریس و هاروشبا استفاده از  یامنطقه
ی هاشهرستاندر  یافتگی توسعهستاندارد به بررسی و مقایسه سطوح ا

نشان داد که شهرستان ها طالعه آنماستان همدان پرداختند. نتایج 
ترین و فامنین محروم کبودرآهنگشهرستان  همدان، برخوردارترین و

 .های استان همدان هستندشهرستان
 یافتگی توسعه یبندسطحبه (، 1394سرایی و همکاران )

 یهابر مؤلفه یداستان کهگیلویه و بویراحمد با تأک یهاشهرستان
دهی دلفی و مدل الکتره با استفاده از روش وزن ،فرهنگی

فرهنگی در  یهاکه شاخص نشان دادتحقیق پرداختند. نتایج 
صورت متوازن استان کهگیلویه و بویراحمد به یهاشهرستان

نظر خدمات  ها ازهرستانتوزیع نشده و اختالف فاحشی بین ش
نتایج مدل براساس ی که اگونه. بهشودیفرهنگی مالحظه م

ئی، کهکیلویه و شهرستان بویراحمد به بهمی هاشهرستانالکتره 
ترتیب در باالترین سطح توسعه فرهنگی قرار گرفتند و شهرستان 

 ترین سطح توسعه قرار گرفت.یینپاگچساران نیز در 
(، به بررسی تطبیقی سطوح 1396)ناب و همکاران ویسی

موریس  مدلریزی و های برنامهتوسعه یافتگی با استفاده از تکنیک
 هامطالعه آن های استان کرمانشاه پرداختند. نتایجشهرستان در

ی افتگی لحاظ توسعه از کرمانشاه استان یهاشهرستاننشان داد که 

                                                      
5. Hakizimana 
6. Geyer 
7. Bin 

8. Composite Index of Regional Development 
 

 

 
 

ستانی در در سطح استان هیچ شهر و نیستنددر وضعیت مناسبی 
 .نگرفتندقرار  (بسیار باال و باال) یافتگی توسعهخوشه اول و دوم 

 یبندرتبه و برخورداری (، سطوح1396و همکاران ) زادهلیاسماع
   معیاره چند یهامدلاز  استفاده بارا   همدان استان یهاشهرستان

همدان  استان یهاشهرستان بین در خدمات توزیع نشان داد که
همدان و های است. شهرستان شده انجامناعادالنه  صورتبه

ی اسدآباد و فامنین در هاشهرستانمالیر در سطح برخوردار و 
 داشتند.سطح بسیار محروم توسعه قرار 
ی امنطقهح نابرابری وسط(، 1396کریمی موغاری و براتی )

 یچندبعدی ترکیبی هاشاخصبا استفاده از تحلیل  را ی ایرانهااستان
تهران، یزد  هاینشان داد که استانها مطالعه آننتایج  ل کردند.تحلی

و سمنان دارای باالترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان 
  .در رتبه انتهایی توسعه قرار دارد

در پنج بعد ی امنطقهنابرابری  تالش شددر این پژوهش 
و زیربنایی، اقتصادی  –اجتماعی، آموزشی، کالبدی  -فرهنگی

از  ندرتبهپیشین درمانی پرداخته شود که در مطالعات  –بهداشتی 
در این پژوهش از  هانیاعالوه بر  گردیده است. استفاده باهمپنج بعد 

 شد استفاده هاینابرابردو مدل سیمیالریتی و کپراس برای تحلیل 
دارای امتیازات و معیاره ی چندریگمیتصمی هامدلنسبت به سایر که 
و نقاط ضعف بسیاری از آنان را پوشش  باشدیم تربیشیی هاتیمز
از معیارهای  زمانهم طوربهقادرند مدل دو این  جمله از. دهدیم

قابلیت  نیزو  نماینداستفاده  هانهیگزکمی و کیفی برای ارزیابی 
جداگانه در  طوربهمحاسبه معیارهای مثبت و معیارهای منفی را 

 ند.قرار دهارزیابی  فرآیند

 

 انجام پژوهشروش 

 – یفیروش توصی و اتوسعه –کاربردی نوع  حاضر ازتحقیق 
 ی انجام یافتهاسناد صورتبه اطالعات یآورجمع ی بوده است.لتحلی

 10 به تعدادهای استان اردبیل شهرستان تحقیق جامعه آماریاست. 
شاخص در  53بررسی متشکل از  های موردشاخص .بودندشهرستان 

درمانی،  - اجتماعی، بهداشتی -شامل )فرهنگی یافتگی وسعهتبعد  5
 .شودیمآموزشی، کالبدی و زیربنایی و اقتصادی( 

ی هامدل های تحقیق ازجهت تحلیل دادهدر این مطالعه 
 هارتبهروش میانگین  معیاره سیمیالریتی، کپراس وی چندریگمیتصم
روش چنین هم استفاده شد.بندی تعیین استراتژی اولویت برای

 افزارنرمی و بررس موردهای دهی به شاخصآنتروپی شانون برای وزن
ARC GIS  نظر مورداطالعاتی  یهاهیالو  هانقشهجهت ترسیم ،

  مورد استفاده قرار گرفت.
 

 مراحل انجام روش کپراس

در  شد. تشکیل براساس تعدادی معیار  صمیمماتریس ت اولگام  در

https://parsmodir.com/mcdm/decision-matrix.php


  ییبر عدالت فضا دیبا تأک لیاستان اردب ینواح ییفضا یهایبر نابرابر یلیتحلو همکاران:  ینیحس                                      98

 انجام گرفت و سپسسازی مقیاسسازی یا بیرمالن ومدگام 
برای این منظور وزن هر معیار در  .یس تصمیم نرمال ایجاد شدرمات

در گام بعد به  گردید وهای زیر همان معیار ضرب تمامی درایه
ای منفی و مجموعه مقادیر معیارهبراساس انتخاب گزینه بهینه 

در پایان . شدپرداخته مجموعه مقادیر معیارهای مثبت برای هر گزینه 
 .بهترین گزینه انتخاب شد و گردیدجمع کل محاسبه 

 

 مراحل انجام روش سیمیالریته

و ازی سرمالنشد. سپس تشکیل  ماتریس تصمیم گام نخستدر 

به شناسایی  بعد در مرحله ایجاد شد.ماتریس تصمیم نرمال 
انتقال فضای مسئله همچنین  ،آل مثبت و منفیهای ایدهگزینه

آل مثبت و در نهایت محاسبه درجه همسانی با ایده شد.پرداخته 
 آخرین گام در این روش بود.تعیین بهترین گزینه 

پیشینه مطالعاتی  از چارچوب نظری وبرگرفته اصلی  متغیرهای
اجتماعی، آموزشی، کالبدی و  –متغیر فرهنگی  :تحقیق عبارتند از

، متغیرهای الی و 1 درمانی و اقتصادی. جدول -زیربنایی، بهداشتی 
 دهد. های هر کدام را نشان میشاخص

 اردبیل های فضایی نواحی مختلف استانهای مورداستفاده در تحلیل نابرابریمتغیرها و شاخص. 1جدول 

 آموزشی بعد اجتماعی -بعد فرهنگی

 نفر 10000 به یعموم یهاکتابخانه نسبت

 نفر 10000 به کتابخانه اعضا نسبت

 نفر 10000 به یعموم کتابخانه موجود یهاکتاب نسبت

 نفر 10000 به نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون نسبت

 نغر 10000 به نمایس نسبت

 نفر 10000 به شینما سالن نسبت

 نفر 10000 به چاپخانه نسبت

 یشهر نقاط در یباسواد نرخ

 ییروستا نقاط در یباسواد نرخ

 بعد کالبدی و زیربنایی

 شهرستان یروستاها کلبه یتلفن ارتباط یدارا یروستاها نسبت

 یشهر تیجمع نفر 10000 به یشهر پست دفتر نسبت

 ییروستا تیجمع نفر 10000 به ییروستا پست دفتر نسبت

 نفر 10000 به یپست یندگینما نسبت

 شهرستان یروستاها کلبه( ICT) ییروستا مخابرات و پست دفتر نسبت

 نفر 10000 به cng گاهیجا نسبت

 نفر 10000 به دولت شخوانیپ دفتر نسبت

 شهرستان یروستاها کلبه شده یگازرسان یروستاها نسبت

 بعد بهداشتی و درمانی

 نفر 10000 به داشتبه یهاخانه نسبت

 نفر 10000 به متخصص پزشک نسبت

 نفر 10000 به تخصص فوق پزشک نسبت

 تیجمع نفر 10000 به شگاهیآزما نسبت

 تیجمع نفر 10000 به داروخانه نسبت

 نفر 10000 به فعال تخت نسبت

 نفر 10000 به یاهسته یدرمان_یصیتشخ موسسه نسبت

 نفر 10000 به پزشکان نسبت

 نفر 10000 به یبخشوانت مراکز نسبت

 نفر 10000 به یعموم پزشک نسبت

 نفر 10000 به اورژانس یهاگاهیپا نسبت

 نفر 10000 به پزشکدندان نسبت

 نفر 10000 به خاص یهابخش در فعال تخت نسبت

 نفر 10000 به داروساز نسبت

 نفر 10000 به پزشکان نسبت

 بعد اقتصادی

 نفر 10000 به فعال ونقلحمل یتعاون یهاشرکت نسبت

 نفر 10000 به فعال ونقلحمل یتعاون یهاشرکت نیشاغل نسبت

 نفر 10000 به یصنعت فعال یتعاون یهاشرکت نسبت

 نفر 10000 به تربیش و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه نسبت

 نفر 10000 به یصنعت یتعاون یهاشرکت نسبت

 نفر 10000 به صنعت بخش نیشاغل نسبت

 نفر 10000 به یمعدن یتعاون یهارکتش نسبت

 نفر 10000 به یمعدن یتعاون یهاشرکت نیشاغل نسبت

 نفر 10000 به یکشاورز یتعاون یهاشرکت نیشاغل نسبت

 نفر 10000 به یکشاورز یتعاون یهاشرکت نسبت

 ادامه بعد بهداشتی و درمانی

 نفر 10000 به یشگاهیآزما علوم یدکترا نسبت

 نفر 10000 به فعال یهامارستانیب نسبت

 نفر 10000 به یعموم پزشک نسبت

 نفر هزار ده به مارستانیب ثابت تخت نسبت

 نفر 10000 به پزشکدندان نسبت

 نفر 10000 به تخصص فوق پزشک نسبت

 نفر هزار 10000 به ییروستا یدرمان -یبهداشت مراکز نسبت

 نفر 10000 به داروساز نسبت

 نفر هزار 10000 به یشهر یدرمان -یبهداشت مراکز نسبت

 نفر 10000 به یشگاهیآزما علوم یدکترا نسبت

 نفر 10000 به متخصص پزشک نسبت

 
  

https://parsmodir.com/mcdm/decision-matrix.php
https://parsmodir.com/mcdm/decision-matrix.php
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 محدوده مورد مطالعه
 درصد 09/1) لومترمربعیک 17867 معادل وسعتی استان اردبیل با

 و درجه 37 عرض نیب ایران فالت شمال در( کشور مساحت از
و  استوا خط از شمالی عرض یقهدق 42 و درجه 39 و دقیقه 45
 از شرقی طول دقیقه 48 و درجه 55 تا دقیقه 47 و درجه 30
 .است شده واقع غربی ایران شمال در گرینویچ النهارفنص

 و آبادپارس شهر در متر 100 ارتفاع با داخلی نقطه ترینپست
 باشد. می متر 4811 ارتفاع با سبالن آن قله بلندترین و سواربیله

 استان با شرق ،آذربایجان جمهوری با شمال از اردبیل تاناس
 آذربایجان استان با غرب از و زنجان استان با جنوب ،گیالن
 کشوری این تقسیمات آخرینبراساس  .استشده  محدود شرقی
 29 شهر، 26 شهرستان، 10 دارای اردبیل شهر مرکزیت به استان
 آبادی 1693داد تع که باشدیم آبادی 1852 و دهستان 71 بخش،
النامه )س باشدمی سکنه از خالی آبادی 159 تعداد و سکنه دارای

 .(1395آماری استان اردبیل، 
، 1395سال  مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج طبق

 1/51 تعداد این از است. نفر 1270420جمعیت استان برابر با 

ن سهم استا و دهندان تشکیل میزنرا درصد  9/48 و درصد مرد
 . باشدیم 59/1از جمعیت کل کشور 

 از درصد 8/33 حدود 1395 کار نیروی سرشماری ازبراساس 
، صنعت بخش درصد 6/25 بخش کشاورزی، در استان شاغلین

 مقایسه .اندبودهفعالیت  به مشغول خدمات بخش درصد 6/40
 سطح در اقتصادی عمده یاهبخش تفکیک به اشتغال ترکیب
 در اشتغال سهم ،1395 سال که در دهدیم نشان کشور با استان
ی کشور میانگین از باالتر بسیار استان در کشاورزی بخش

 در خدمات و صنعت بخش در اشتغال نمیانگی . مقایسهباشدیم
 در اشتغال سهم که دهدیم نشان کشور با میانگین اردبیل استان

است.  کشور کل از ترنییپا استان این در بخش دو این
 در صنعت بخش در اشتغال سهم 1395 در سال کهیطوربه

. است درصد بوده 5/32 کشور کل در و درصد 6/25 اردبیل استان
 درصد 6/40 اردبیل استان مذکور در سال در نیز خدمات بخش در

 کل برای رقم این کهیحال در .ندبودفعالیت  در حال شاغلین
 (.1395دبیل، امه آماری استان ار)سالن باشدیم درصد 4/49 کشور

 
 

 
 کشور ایران تقسیمات موقعیت استان اردبیل درنقشه   .1شکل 
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 ها نسبی جمعیت استان اردبیل به تفکیک شهرستان توزیع نمودار .2شکل 

 1395ی استان اردبیل، النامه آمارس مأخذ:                                                                                                 

 

  هایافته

های استان اردبیل های فضایی شهرستانتحلیل نابرابری

 براساس مدل سیمیالریته

های استان از مدل سیمیالریته در شهرستان دست آمدهبهنتایج 
های فضایی و عدم توزیع مناسب نابرابری که اردبیل نشان داد

 ان مشهود است. امکانات و خدمات در نواحی مختلف این است
و کوثر که به  نتایج نشان داد که شهرستان نیر، خلخال

؛ در سطح برخوردار ،اندگرفته قراراول تا سوم  هرتبترتیب در 
شهر و مغان )رتبه چهارم و پنجم(، در های مشکینشهرستان

های اردبیل و سرعین )رتبه شهرستان؛ وضعیت نیمه برخوردار
های نمین، و شهرستان ششم و هفتم(، در سطح محروم

های آباد )رتبه هشتم، نهم و دهم(، شهرستانسوار و پارسبیله
نتایج مدل  ا توجه بهب محروم استان اردبیل هستند. کامال

مانند که استان اردبیل هم  توان بیان کردسیمیالریته می
ریزی برنامهنظر  بسیاری از مناطق مرزی کشورمان از

ای در وضعیت بسیار نامتعادل و طقهریزی منخصوص برنامهبه
 نامطلوبی قرار دارد. 

  

 مدل سیمیالریتیبراساس های استان اردبیل بندی شهرستانرتبه. 2جدول 

 cos a cos*|A| s rank شهرستان

 6 05472/0 01167/0 0411/0 28405/0 اردبیل

 9 04555/0 00972/0 03037/0 31991/0 بیله سوار

 10 02369/0 00511/0 02422/0 211/0 آبادپارس

 2 09308/0 01986/0 03719/0 53394/0 خلخال

 7 05163/0 01101/0 03543/0 31091/0 سرعین

 3 08751/0 01867/0 0436/0 42813/0 کوثر

 4 07982/0 01703/0 05556/0 30647/0 شهرنیمشک

 5 06053/0 01291/0 04034/0 32007/0 مغان

 8 04804/0 01025/0 02552/0 40152/0 نمین

 1 9118/0 19451/0 20212/0 96234/0 نیر

 

از مدل سیمیالریته  (،3)شکل  شده ترسیم هنقشبراساس 
های نیر، خلخال و کوثر نسبت به توان بیان کرد که شهرستانمی

های دیگر بافاصله بسیار زیادی ازنظر برخورداری و شهرستان
ح برخورداری در مقایسه با اند. این سطقرارگرفته یافتگی توسعه
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آباد که در بدترین و و پارسسوار بیلههای نمین، شهرستان
دهد اند، نشان میگرفته قرار یافتگی توسعهترین وضعیت محروم

و عدم  هاینابرابربردن  نیاز بریزی برای که نیاز به برنامه
 ضروری و واجب است. هاتعادل

  
 جج

 

 
 مدل سیمیالریتهبراساس های استان اردبیل های فضایی شهرستانبرابریتحلیل نانقشه  .3شکل 

 

 

 
 

های استان اردبیل های فضایی شهرستانتحلیل نابرابری

 مدل کپراسبراساس 

به تفکیک هر  را از مدل کپراس دست آمدهبهنتایج نهایی  ،3جدول 
آمده از مدل  عملهای بهبررسی است. شده دادهشهرستان نشان 

)رتبه شهرنیمشکهای نیر، اردبیل و راس نشان داد که شهرستانکپ

های مغان و کوثر اول، دوم و سوم(، در سطح برخوردار، شهرستان
های رتبه چهارم و پنجم(، در وضعیت نیمه برخوردار، شهرستان

آباد )رتبه ششم و هفتم(، در سطح محروم، خلخال و پارس
مین )رتبه هشتم، نهم و دهم(، و نسوار بیلههای سرعین، شهرستان
 محروم استان اردبیل هستند.  کامالهای شهرستان

 

 مدل کپراسبراساس های استان اردبیل بندی شهرستانرتبه. 3جدول 

 p r rmin/r q n rank شهرستان

 2 3354/9 01627/0 35852/0 00027/0 01614/0 اردبیل

 9 27244/3 0057/0 44891/0 00021/0 0057/0 بیله سوار

 7 46469/4 00809/0 66141/0 00014/0 00809/0 آبادپارس

 6 89037/5 01026/0 38311/0 00025/0 01026/0 خلخال

 8 59506/3 00626/0 98036/0 0001/0 00626/0 سرعین

 5 91404/5 01031/0 38647/0 00025/0 01031/0 کوثر

 3 08409/11 01932/0 1 0001/0 01932/0 شهرمشکین

 4 19342/8 01428/0 50953/0 00019/0 01428/0 نمغا

 10 98647/2 0052/0 52974/0 00018/0 0052/0 نمین

 1 100 17426/0 36441/0 00026/0 17426/0 نیر
 ج
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های بندی شهرستانرتبهدست آمده از بهنهایی  نقشه، 3شکل 
 است. شده براساس مدل کپراس ترسیمکه  باشدمیاستان اردبیل 

توان بیان مدل کپراس میدست آمده از با توجه به نقشه به
های فضایی در نواحی مختلف استان اردبیل کرد که نابرابری

نیر، اردبیل و های قابل مشاهده است. شهرستانوضوح به
این  .اندگرفته و برخوردار قرار یافته توسعهدر سطح  شهرنیمشک

حی این استان از ها و نواتاندر حالی است که بسیاری از شهرس
 هایوم هستند. شهرستانمطلوب هم محر سطح توسعه نسبتا

اند گرفته قرار و نمین در وضعیت بسیار نامطلوبسوار بیلهسرعین، 
های برخوردار در سطح بسیار و نسبت به مرکز استان و شهرستان

 اند. گرفته قرار یافتگی توسعهناچیزی از 

 
 

 
 مدل کپراس.براساس های استان اردبیل های فضایی شهرستاننابرابری تحلیلنقشه  .4شکل 

 

آمده از مدل سیمیالریته و کپراس  دستنتایج به هبا مقایس
که نتایج این دو مدل بسیار شبیه به همدیگر هستند  مشاهده شد

و این  ت هستندمتفاوو در موارد بسیار محدودی با همدیگر 
بندی ها در رتبهجایگاه شهرستان شد، های محدود باعثتفاوت

 جا شود. نهایی جابه
 نتیجه نهایی هر دو مدل درتفاوت موجود برای از بین بردن 

ی هاروشی از بندتیاولوی هایاستراتژو همچنین جهت تعیین 
  گردید. استفادهها( )میانگین رتبه ادغام

 

 
 جیمیالریته و کپراسنهایی دو مدل سبندی قایسه رتبهنمودار م. 5شکل 
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 هابندی با استفاده از روش میانگین رتبهاستراتژی اولویت

آمده از دو دستهای بهگیری از نتایج و رتبهترکیب و میانگین با
باشد کاررفته در این پژوهش نتایج کلی به این صورت میمدل به

وم و و اردبیل )رتبه اول، د شهرنیمشکهای نیر، که شهرستان
های مغان و کوثر )رتبه شهرستان سوم(، در سطح برخوردار،

های خلخال چهارم و پنجم(، در وضعیت نیمه برخوردار، شهرستان
)رتبه ششم و هفتم(، در سطح محروم و  آبادپارسو 

و نمین )هشتم، نهم و دهم(، سوار بیلههای سرعین، شهرستان
 تند.محروم استان اردبیل هس کامالهای شهرستان

         ج
ج

 هاروش میانگین رتبهبراساس های استان اردبیل بندی نهایی شهرستانرتبه .4جدول 
 شهرستان میانگین رتبه میانگین کپراس سیمیالریته

 اردبیل 3 69506/4 3354/9 05472/0

 بیله سوار 9 65899/1 27244/3 04555/0

 آبادپارس 7 33432/2 64469/4 02396/0

 خلخال 6 99172/2 89037/5 09308/0

 سرعین 8 82334/1 59506/3 05163/0

 کوثر 5 00077/3 91404/5 08751/0

 شهرمشکین 2 58196/5 08409/11 07982/0

 مغان 4 12698/4 19342/8 06053/0

 نمین 10 51725/1 98647/2 04804/0

 نیر 1 4559/50 100 9118/0
 

میانگین بندی نهایی  بهنتایج رتاز با استفاده  ،6نقشه شکل 
نابرابری فضایی و عدم تعادل در نواحی  است وشده  میترسها رتبه

. این عدم تعادل به صورتی دهدرا نشان میمختلف استان اردبیل 
های این استان مانند نیر، است که برخی از نواحی و شهرستان

و  یافتگی توسعهو شهرستان اردبیل در باالترین وضعیت  شهرنیمشک
های دیگر بسیار زیادی با شهرستان هبرخورداری قرار دارند و فاصل

برخوردار و محروم، نواحی  های کامالدر فاصله بین شهرستان دارند.
 مختلفی وجود دارند که در سطح نسبتا مطلوب یا مطلوب قرار

(، آبادپارسمغان، کوثر، خلخال و  هایی ماننداند )شهرستانگرفته
عنوان راهی در جهت از توانند بهتوجه به این مناطق می ی وزیربرنامه

ها و رسیدن به عدالت فضایی در ها و عدم تعادلبین بردن فاصله
 نواحی مختلف استان باشد.

 

 
 هامیانگین رتبهروش براساس های استان اردبیل های فضایی شهرستانتحلیل نابرابرینقشه  .6 شکل
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های فضایی و عدم نابرابریداد که  مطالعه حاضر نشانی هاافتهی
استان اردبیل سطح و مناسب امکانات و خدمات در  عادالنهتوزیع 
 نواحی دیگر کشور وجود دارد. بسیاری از مناطق و  مانند

 

 گیریبحث و نتیجه
ی های فضاینابرابری از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیلهدف 

لت فضایی بود که با نواحی مختلف استان اردبیل با تأکید بر عدا
  استتفاده از روش اسنادی اجرا گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که نابرابری فضایی و عدم تعادل در 
صورتی نواحی مختلف استان اردبیل وجود دارد. این عدم تعادل به

نیر،  های این استان ماننداست که برخی از نواحی و شهرستان
 توسعهالترین وضعیت و شهرستان اردبیل در با شهرنیمشک

از نظر امکانات و  بسیار زیادی هو فاصل بودهو برخورداری  یافتگی
 های دیگر دارند. با شهرستان عدالت فضایی

با های کامال برخوردار و محروم، نواحی در فاصله بین شهرستان
 یهاشهرستان که شامل اندگرفته سطح نسبتا مطلوب یا مطلوب قرار

ی و توجه به این زیربرنامه. شودمی آبادپارسل و مغان، کوثر، خلخا
ها و عنوان راه حلی در جهت از بین بردن فاصلهتوانند بهمناطق می
ها و رسیدن به عدالت فضایی در نواحی مختلف استان عدم تعادل

 باشد. 
انجام یافته ی گذشته هاپژوهش مانندی این پژوهش هاافتهی

های فضایی و عدم د که نابرابرینشان داهای دیگر، در استان
 نیزو مناسب امکانات و خدمات در استان اردبیل  عادالنهتوزیع 

بسیاری از مناطق دیگر کشور  مانندنیز این استان  دروجود دارد. 
باعث عدم  پیروی شده است و این امر پیرامون –از قانون مرکز 
ست. ی خدمات آن شده ابندسطحی و گاهسکونتتعادل در نظام 

ی اقتصادی در چند شهرستان هاتیفعالین تربیشی که اگونهبه
نقاط  ههمکه با وجود ایناصلی این استان متمرکز گردیده و 

ی و گذارهیسرمای متفاوتی برای هاتیقابلی دارای نوعبهاستان 
ایجاد توسعه پایدار هستند اما نادیده رفته شده و از پتانسیل 

  استفاده نشده است.موجود جهت توسعه مناطق 
منطقه پراکنده هستند که  گوناگوندر نقاط  شهرهای کوچک

خدماتی توان  -ی محدود و ناچیز اقتصادی هاتیقابلبه دلیل 
نقشی قوی  توانندینمی به پیرامون خود را ندارند و پرتوافشان

 نمایند.  ءی انتشار توسعه ایفاهاکانون عنوانبه
 توانندینماستان  مهم مسلم است که چند شهر اصلی و

الگوهای سکونت در تمام منطقه را تحت شعاع خود قرار دهند و 
مستقیم  امکانات نواحی وسیعی از شمال و جنوب استان از دریافت

 مطالعهنتایج نهایی براساس شهرهای اصلی محروم هستند. 
 هایشاخص نظر از اردبیل استان مشخص شد که نواحی مختلف

های فضایی و ندارند و نابرابری قرار لوبیوضعیت مط در توسعه
به چشم آشکارا عدم تعادل جغرافیایی در تمامی نواحی آن 

نیر، های در این استان شهرستانی که اگونهبه. خوردمی

ضریب دارای  یسطح برخورداراز نظر و اردبیل  شهرنیمشک
میانگین ضریب های مغان و کوثر با ، شهرستان24/20میانگین 

های خلخال و سطح نیمه برخوردار، شهرستان دارای ،57/3
در سطح محروم و  ،67/2میانگین ضریب با  آبادپارس

 67/1میانگین ضریب و نمین با سوار بیلههای سرعین، شهرستان
 . اندگرفته قرارمحروم  کامالدر سطح 

های ریزیبرنامهبا توجه به نتایج بدست آمده لزوم توجه به 
 برای ایجاد تعادل های دقیقها و برنامهسیاستاتخاذ اصولی، 

ای مطلوب با رویکرد عدالت ای و رسیدن به سطح توسعهمنطقه
 شود.ازپیش نمایان میفضایی در این استان بیش

 

 راهکارها
 شود:های تحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد میبا توجه به یافته

 ازرگانیب یاالب نقش اعطای ژهیوبه ،استان اقتصادی آمایش 

 استان؛ شمالی یهابخش به

  ،توجه به توسعه و گسترش صنایع مرتبط با کشاورزی
 ؛یپروردام

  ؛محوردانشسهم تولیدات  شیافزا بر دیتأک 

 سطوحهای دارای شهرستان از محرومیت زدایی و ریزیبرنامه 

 یافتگی؛ توسعه پایین بسیار

  یجاد ا باتعادل بخشی در سازمان فضایی استان اردبیل
 محروم؛ ها در نواحیزیرساخت

 های جدید تقویت شهرهای میانی استان، جهت ایجاد کانون
 توسعه؛

  گسترش و توسعه امکانات و خدمات گردشگری در نواحی
 مستعد طبیعی استان؛

 یهابخش با صنایع رشد شدن همگام و صنایع نقش افزایش 
 اقتصادی؛ یهاتیعالف تناسب رعایت برای اقتصادی دیگر

 در پایدار اشتغال ایجاد با استان فعال جمعیت کارایی بهبود 

  ؛استان محروم و مختلف نقاط

 ؛خاص منطقه یدستعیصنا احیای و روستاییان توانمندسازی 

  ی آموزشیهارساختیزتقویت و گسترش امکانات و ،
  ؛؛مناطق استان فرهنگی، اقتصادی و ... در تمام

   ی خارجی گذارهیسرما زمینه الزم برای جذب نمودنفراهم
 ی گوناگون؛هابخشدر 

 های توسعه تهیه طرح فرآیندگیری از مشارکت مردمی در بهره
 شهری و توجه به نیازهای اساسی شهروندان؛
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 تعادل و  توسعه گلوگاه عنوانبه ارتباطی هایراه گسترش
 ؛استان ارتباطی و فضایی سازمانبه  بخشی

 احصای وضعیت و  تدوین برنامه جامع اشتغال استان و
 ها.عیت راهبردی هر یک از شهرستانموق
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