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 سااختار  شاهري،  توساعه  هااي شاخص از برخورداري در نابرابري. دارد وجود يافتهتوسعه بیشتر و يافتهتوسعه كمتر شهرهاي

 منااطق  در شاهري  توسعه هايشاخص سنج  حاضر، تحقیق از هدف كند  از اين رومي تحول و تغییر دچار را شهر فضايي

 تحقیاق  ناوع . اسات  كالبادي  توساعه  متفاوت سطوح تبیین منظور به تاپسیس مدل از استفاده با اردبیل شهرداري چهارگانه

 مطالعاات  طريق از اطالعات. است شده استفاده تاپسیس مدل از آن انجام براي و بوده تحلیلي -توصیفي آن روش و كاربردي

 روش از استفاده با هاگزينه بنديسطح در استفاده مورد معیارهاي است و آمده دستبه 1398 سال در ايكتابخانه و اسنادي

 باه  اردبیال  شاهر  منااطق  باین  كاه  است آن نشانگر پژوه  اين از آمده به دست نتايج. است شده دهيشانون، وزن آنتروپي
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 و باشاد كمترين فضا را دارا مي 00832/0منطقه سه داراي بیشترين فضا در بین مناطق و سرانه فرهنگي در منطقه چهار با 

 .باشدمي چهار و يك منطقه بین هم هاشاخص برخورداري لحاظ از شكاف بیشترين

 TOPSISنابرابري،  اردبیل، شهر شهري، توسعهواژگان کليدي: 

 JEL :N65, O21, R11, I15بندي طبقه
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 مقدمه -1

شهر در طول حیات خود مانند يك موجود زنده در 

نتیجه تغییر و تحول، شكل خود را به حالت گسترشي در 

آورد. رشد و گسترش فیزيكي شهر به طور مساتقیم و  مي

غیرمستقیم بر ساختار و نظام حااكم در شاهر تأثیرگاذار    

تغییرات كماي و كیفاي   بنابراين در عصر جديد كه   است

باشااد در شهرنشاایني بااا ساارعت در حااال پیشااروي مااي

(، افزاي  روزافزون جمعیت در 1396)عابديني و خلیلي، 

شهرها و رشد بدون برنامه و افقي در شاهرها اماري   كالن

ناپذير است. در طول نیم قرن اخیر گسترش شهر اجتناب

شااود، هاام در را كااه اصااطالحاً پراكناادگي نامیااده مااي 

يافتاه در حاال انجاام    توساعه و توساعه  حالشورهاي درك

(. به لحاط توجاه وياژه   1397عابديني و همكاران، )است 

ريازان شاهري باه    گذاران، پژوهشاگران و برناماه  سیاست

كیفیت محیط شهري به عناوان مكاان زنادگي در ساده     

كنناد  كنوني بیشتر مردم جهاان در شاهرها زنادگي ماي    

(. نگاااه مثباات بااه 1395)شاااهي آقبالغااي و همكاااران، 

اقتصاد پويا و ساالم در شاهرها و ارائاه خادمات عماومي      

شهري و استفاده از ثمارات آن در میاان اكثار جمعیات     

ريازان شاهري جهات    شهري، الزم و ضروري است. برنامه

هاي گونااگون  كنند تا برنامهدستیابي به اين امر سعي مي

ومني و ما )زدايي را به اجارا درآورناد   محرومیت توسعه و

 شادت  باه  يمكان -ياجتماع يهاينابرابر(. 1397مودت، 

 را ياسا یس يثباات يبا دارد و  ریتاأث  ياقتصااد  عملكرد بر

 .(Lelo et al., 2019)كند يم تيتقو

با گسترش و رشد شهرها در جهاات مختلاف و باه    

سمت اراضي كشاورزي اطراف خود باعث شاده اسات تاا    

داخال وجاود دارد   اراضي خالي كه براي توسعه شاهر در  

مورد غفلت قرار گیرد و عواملي از قبیل  هزيناه مساكن،   

هاي اشتغال منجر به ونقل و فرصتهاي سفر، حملهزينه

(. 1394زارعي و تركمنهاا،  )افزاي  پراكندگي شده است 

 توساعه  و شهرنشیني شتابان رشد پیامدهاي ترينمهم از

 هاام از اخیاار، هااايدهااه در كشااور شااهرهاي كالباادي

 كاه  باوده  شاهر  خادماتي  مراكاز  توزيا   نظاام  پاشیدگي

 از برخاورداري  در شهروندان اجتماعي نابرابري ساززمینه

 شااهري، عمااومي خاادمات اساات. شااده خاادمات اياان

 فضاايي  -اجتماعي كالبدي، ماهیت و شكل ساختاردهنده

 تاأثیر  آن، توزيا   نحاوه  در عادالتي باي  اسات  لاذا   شاهر 

 گزيناي و جادايي  شاهر  ماهیتساختار،  بر ناپذيريجبران

 باا  را شاهري  ماديريت  و گذاشاته  شاهر  محاالت  طبقات

 مراكااز تمركااز كاارده اساات. روروبااه جاادي هااايچااال 

 منااطق  ايجااد  ضامن  خاص، مكان يك در رسانيخدمات

 جمعیاات هجااوم شااهرها، در پااايین و باااال و دوقطبااي

 كاه  طوري به دارد  پي در را مناطق اين به كنندهمصرف

 اعم هاآلودگي ترافیكي و محیطي،زيست فشار سو، يك از

 جااذب سااب  بااه ديگاار سااوي از و...  و هااوا و صااوتي از

 فضاايي  شادن  قطبي تشديد موازي، مكمل و هايكاربري

 باا  شاهرها  اي كاه گوناه باه  دارد. دنباال  باه  را شهرها در

 پايادار  توساعه  با ناسازگار و نامطلوب متراكم، هايمحیط

 خادمات  توزيا   حاال،  به تا متأسفانهشد.  خواهند مواجه

 معیاار  و اراضاي  كاربري هايطرح قال  در بیشتر شهري

 ساكنین دسترسي قابلیت به و شده مطالعه كاربري سرانه

 بار  عالوه. است شده داده اهمیت كمتر شهري خدمات از

 نحااوه و يااابيمكاان  در خاادمات كااارايي عامال  بااه ايان، 

 -اجتماااعي خصوصایات  باا  آن ارتبااط  و رسااني خادمات 

 از هادف . اسات  شده توجهيبي هاي شهرمحله اقتصادي

 امكاناات،  اساساي،  نیازهااي  عادالنه توزي  فضايي، عدالت

 منااطق  و محاالت  میاان  در شاهري  خدمات و تسهیالت

 ايمنطقاه  يا محله هیچ كه طوري به است  شهر مختلف

 برتاري  برخورداري، نظر از ديگر محله يا منطقه به نسبت

 شاده  رعايات  برابار  دسترسي اصل و باشد نداشته فضايي

 باه  توجاه  باا  برخاورداري  سارانه  لحاظ از عالوه به باشد،

 زياادي  اخاتالف  شاهر  از منطقاه  هار  در جمعیت میزان

 در فضاايي  عادالت (. 1393 قاسامي، )باشد  نداشته وجود

 از حاصال  فارد  هر زندگي مكان كه معناست بدان شهرها

 محاروم  اجتماعي استحقاق از را وي اجتماعي كار تقسیم

 كاه  اسات  موجه هنگامي تنها فضايي، هاينكند. نابرابري

 ديويااد. باشااد داشااته پااي در را همگاااني حیااات بهبااود
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 تخصایص  را شهرها در فضايي و اجتماعي عدالت 1هاروي

 باه  بتواناد  كاه  داناد ماي  شاهري  امكانات و مناب  عادالنه

 اعتارا   و شكاف حداقل با افراد كه شود هدايت ايگونه

 ساازمان  بناابراين   باشاند  مواجاه  خاود  حقوق به نسبت

 اسات  شهري پايداري از نوعي شهرها، در متعادل فضايي

 و همااهنگي  كه شد خواهد محقق زماني پايداري اين كه

 خادمات  توزي  و جمعیت پراكن  بین منطقي سازگاري

 نتیجاه  شهرها، در خدمات توزي . آيد وجود به شهرها در

 فضاايي  توزيا   بار  اسات و  اكولوژياك  گزينيجدايي بارز

 اسات  بوده تأثیرگذار شهري نواحي و مناطق در جمعیت

 ايان  اسات  مشاهود  كه آنچه (.1389 و موسوي، ضرابي)

 از اردبیال  شاهر  شهرداري چهارگانه مناطق بین كه است

 زياادي  تفااوت  توساعه،  هايشاخص از برخورداري لحاظ

 چهارگانااه مناااطق بااین فضااايي نااابرابري و دارد وجااود

 آورده وجاود  باه  را نامناسابي  وضاعیت  اردبیل شهرداري

 مناااطق بنااديرتبااه و شناسااايي بااا اساات الزم و اساات

 هاا ناابرابري  اين كاه  راستاي در نابرخوردار و برخوردار

 گیرد.  صورت جدي اقدامات

با توجه به مطال  بیاان شاده ايان مقالاه درصادد      

 پاسخگويي به سؤاالت ذيل است:

 شااخص  لحاظ از نابرخوردار و برخوردار مناطق -1

 كدامند؟ اردبیل شهر در كالبدي توسعه

علااال برخاااورداري و ناااابرخورداري منااااطق   -2

 چهارگانه شهرداري اردبیل كدامند؟

 

 پيشينه تحقيق -2

 هاي خارجيالف( پژوهش

در ( 2010) 2كساااتلوت كاسااایرس و كريساااتین

 فضاايي و  -اجتمااعي  هااي ناابرابري  تحلیال  بااي مطالعه

 تورم، كه كنندمي بیان چنین اروپايي شهرهاي در مكاني

 و هاااچااال  و داده افاازاي  را اجتماااعي هاااينااابرابري

 تاورم  باا  مقابلاه  كناد، ماي  تشاديد  را نژادي هايتبعیض

                                                           
1- Harvey  

2- Cassiers and Kesteloot 

 مكاني اهداف با هاييسیاست كردن اجرا توسط اجتماعي

 منظاور  باه . آوردماي  باار  به مخالفي نتايج و است ناكافي

 انسجام تا دارد نیاز فرد خوب، شهر يك سوي به پیشروي

 و دهاد  پارورش  كلاي  طاور  به شهر سطح در را اجتماعي

 ياك  مادل  جاايگزين  واقعیت، بر مبتني هايروش توسط

 كااردن ايجاااد از اياان رو موضااوع .شااود اروپااايي شااهر

 و هاا مكاان  كاه  باشاد ماي  اجتمااعي  ابتكاري، هايبرنامه

 هااايگااروه آنهااا در و آوردمااي وجااودبااه هاااييسااازمان

 هام  باا  طارف  يك از توانندمي متفاوت مكاني -اجتماعي

 و ايناحیاه  فراينادهاي  باه  ديگار  طرف از و شوند روروبه

   .گردند متصل جهاني

 ناهموار توزي  ( با تحلیل2016) 3دلكالس و گوتیرز

 يك: شهري نابرابري جديد شواهد عنوان به هااخراج شده

دريافتناد كاه    4كاتالونیا شهر دو در مكاني تحلیل رويكرد

 بحران جلوه ها مشهودترينشده اخراج چشمگیر گسترش

 هااي داده كمباود  وجود، اين با. هستند اسپانیا در مسكن

 ماادون  و شاهري  ساطح  در پدياده  ايان  مورد در رسمي

 در آنها مكاني توزي  وتحلیلتجزيه از مان  تاكنون شهري

 است. شده شهري مناطق

باا  اي ( در مطالعاه 2019همكااران )  و 5سیكیراگي

 تساخیر  مكااني،  هااي ناابرابري  مورد در بررسي يادگیري

 رويكارد  ياك  از اساتفاده  شهري و با محیط در ناهمگوني

 باه  عمادتاً  درآماد كام  جمعیات  كاه  چندبعدي، دريافتند

 دارناد و  كام  دسترساي  فرهنگاي  مراكاز  و هاا بیمارستان

 و دولتاي  مادارس  باه  متوسط دسترسي میزان همچنین

 هااي ناابرابري  دهد كه كااه  مي نشان را ورزشي مراكز

 باراي  محاروم،  هااي گروه به خدمات ارائه ويژه به فضايي،

 آماد ورفات  ساازي بهیناه  و مناب  از پايدار استفاده ترويج

 الزم و ضروري است.  روزانه،

 يمكان يالگوها يابيارز با( 2020) همكاران و 6والي

 شاهر  برابار  در مقاوم توسعه يبرا ياجتماع يريپذ یآس

                                                           
3- Gutiérrez and Delclòs 

4- Catalan 

5- Siqueira-Gay  

6- Waly  
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  يا توز كاه  دسات يافتناد   جاه ینت نيا به مصر هياسكندر

. سات ین برابار  هياساكندر  شهر در ياجتماع يريپذ یآس

 نسابتاً  يريپاذ  یآسا  ساطح  نظار  از شاهر  ساطح  شتریب

 يكما  مناطق كهيحال در  است شده يبندطبقه متوسط

 گرفتاه  نظار  در ريپاذ  یآسا  اریبسا  داغ نقااط  عناوان  به

 بااا ساارد نقاااط عنااوان بااه گااريد مناااطق و شااونديماا

 بار  ،در نهايات . شاوند يم گرفته نظر در كم يريپذ یآس

 قیااعم يبررساا و افتااهيتوسااعه شاااخص ریتفساا اساااس

 مطالعااه نيااا ر،يپااذ یآساا مناااطق آن يهااايژگاايو

 يريپاذ انعطااف  باا  توساعه  يارتقاا  يبرا را ييرهنمودها

   .دهديم ارائه ريپذ یآس مناطق شتریب

باا بررساي   اي ( در مطالعه2020) 1دورلین  شي و

 و نئاولیبرال  دوران در مكااني  و اجتمااعي  ناابرابري  رشد

 لندن به اين نتیجه دست يافتند كه آنچاه  و پكن مقايسه

. اسات  اخیار  تغییارات  سرعت كندمي متفاوت را شهر دو

 اسات  توساعه درحاال  سرعت به دهه اخیر پكن چند طي

باشد مي سازيزدايي و غیرصنعتيزراعت كه از جمله آنها

 طاي  متاوالي  طاور  باه  لندن در تغییرات اين كهدر حالي

 بااین رو، پیونااد اياان از. شااد مشاااهده ديگاار دهااه چنااد

 سمت به تحوالت و مكاني رشد به رو و اجتماعي نابرابري

 يك به بلكه نیست جهاني نئولیبرالیسم و خدمات اقتصاد

. دارد بساتگي  شاهري  كنادي  با و صنعتي كامالً وضعیت

 به زيادي حد تا اما نیست، گیرهمه كه است شرايطي اين

 .شودمي محدود غربي جوام  اقتصادي كردن كند

 هاي داخليب( پژوهش

 در پژوهشااي بااه ( 1395سااجادي و همكاااران ) 

هااي اساتان اردبیال در    يافتگي شهرستانسنج  توسعه

 پرداختناد. هااي كیفیات مساكن    برخورداري از شااخص 

هااي اساتان   شهرساتان هاي پاژوه  نشاان دادناد    يافته

هااي  اردبیل در پنج سطح به لحاظ برخورداري از شاخص

كیفیت مسكن قرار گرفتند كه شهرستان اردبیل )امتیااز  

هااي  يافتاه، شهرساتان  ( توساعه 4نهايي از مادل الكتاره   

( 3ل الكتاره  آباد، نمین و نیر )امتیااز نهاايي از ماد   پارس

                                                           
1- Shi & Dorling 

توسعه رو به باال، خلخال و سرعین )امتیاز نهايي از مادل  

هااي  توسعه )توسعه متوساط(، شهرساتان  ( میان2الكتره 

( 1سوار و مشگین شهر )امتیاز نهايي از مادل الكتاره   بیله

هاي كوثر و گرماي )امتیااز   يافته و شهرستانكمتر توسعه

شاوند.  وب ماي نیافته محس( توسعه0نهايي از مدل الكتره 

همچناین باار اسااس ضااري  همبساتگي پیرسااون بااین    

هاااي كیفیات مسااكن بااا درصااد  برخاورداري از شاااخص 

شهرنشیني و میزان فاصله از مركز استان رابطه معناداري 

   د.وجود ندار

 وضااعیت تحلیاال در( 1393) همكاااران و نعمتااي

 اين به شوشتر شهر گانهسه مناطق كالبدي يافتگيتوسعه

 لحاظ به شوشتر شهر مناطق بین يافتند كهدست  نتیجه

 تفاااوت كالباادي توسااعه هااايشاااخص از منااديبهااره

 باا  3و  1 منطقاه  كاه  طاوري  به دارد. وجود چشمگیري

 هااي شااخص  لحاظ از 2 منطقه به نسبت زيادي اختالف

 پاايیني  ساطح  در تاپسیس مدل اساس بر كالبدي توسعه

 شاااخص بااه مربااوط شااكاف بیشااترين انااد.گرفتااه قاارار

 باه  نسابت  3و  2 منااطق  بین تجاري شاخص و فرهنگي

 باشد.  مي 1 منطقه

 رونااد باار تحلیلااي در( 1392) همكاااران و جماالي 

طاي دوره   اياران  هااي اساتان  شاهري  نقااط  در نابرابري

 تناوع  كاه  نتیجاه دسات يافتناد    اين به 1385تا  1365

 و فرهنگاي  درمااني،  و بهداشاتي  هايزمینه در هاشاخص

 گويااي  ورزشاي،  و مسكن و زيربنايي اقتصادي، آموزشي،

 اين با دارد: وجود هابخ  بیشتر در نابرابري كه است آن

 در 1365 سااال بااه نساابت 1385 سااال در كااه تفاااوت

 هااي اساتان  شاهري  نقاط در و مطالعه مورد هايشاخص

 و شاده  كاساته  حادودي  تاا  هاا ناابرابري  میزان از ايران،

 در چنانچااه اساات  شااده ايجاااد تعااادل بااه گااراي 

 سااال بااه نساابت 1385سااال  در تلفیقااي هااايشاااخص

 و زيربناايي  هااي شااخص  در و كااه   ، بیشترين1365

 آن مباین  امار  اند. ايان داشته را كاه  كمترين مسكن،

 ساامنان، و تهااران هاااياسااتان از غیاار بااه كااه اساات

هااي  اساتان  شهري نقاط در اقتصادي هايگذاريسرمايه
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 چنداني و توسعه بوده برخوردار يكنواختي حالت از كشور

 ركاود  حالت نوعي و نگرفته صورت نواحي از يك هیچ در

 است. بوده حاكم آنها میان در

 هااي تكنیاك  كااربرد  با( 1391)همكاران  و ضرابي

 تحلیال  و گذاريارزش در فازي چندمعیاره گیريتصمیم

دسات   نتیجاه  ايان  به اردبیل توسعه هايشاخص فضايي

 هااي شهرستان اقتصادي هايشاخص اساس بر كه يافتند

 يافتاه توساعه  ساطح  عضاو  ساه  گرمي و سوار بیله نمین،

 نیار  و كوثر شهرستان دو دهند.مي شكل را اردبیل استان

 گیرناد، ماي  قرار( توسعه حالدر سطح) دوم سطح در نیز

 مشاگین  و آبااد پاارس  اردبیل، هايشهرستان آنكه ضمن

 ساطح  اعضااي  چهاار  خلخاال  شهرساتان  همراه به شهر

 هااي شااخص  نظار  از دهناد. ماي  شاكل  را نیافتاه توسعه

شهر،  مشگین آباد،پارس اردبیل، هايشهرستان فرهنگي،

 اردبیاال اسااتان يافتااهتوسااعه سااطح جاازو گرمااي و نیاار

 و خلخاال  ساوار، بیلاه  شهرساتان  ساه  اند.شده شناسايي

 قارار  توساعه درحاال  گاروه  باه  مربوط سطح در نیز نمین

 شهرساتان  فرهنگاي،  هايشاخص با ارتباط در گیرند.مي

 لحااظ  به. است شده شناخته نیافتهتوسعه عنوان به كوثر

 گرماي  شهرساتان  شاهري  نقااط  در كالبدي هايشاخص

 شناساايي  يافتهتوسعه عنوان به كه است شهرستاني تنها

 فاصاله  كاه  دهاد ماي  نشاان  خوبي به خود كه است شده

 تاا  استان شهري نقاط ساير با شهرستان اين شهري نقاط

 را شاااخص اياان دوم سااطح باشااد،مااي میاازان چااه

دهناد.  ماي  شاكل  نماین  و كوثر سوار،بیله هايشهرستان

 و آبااادپااارس اردبیاال، هااايشهرسااتان شااهري نقاااط

 قارار  نیافتاه توساعه  گروه در تصور خالف بر شهرمشگین

 ناوع  ايان  تاوان ماي  كیفیات  لحاظ به چند هر گیرند.مي

آباااد، پااارس) شهرسااتان سااه اياان در را هاااشاااخص

 بااا مقايسااه غیرقاباال( اردبیاال ويااژهبااه و شااهرمشااگین

 كمیاات لحاااظ بااه امااا دانساات ديگاار هااايشهرسااتان

 هماراه  به شهرمشگین و آبادپارس اردبیل، هايشهرستان

 بااه مربااوط سااطح در نمااین و خلخااال هااايشهرسااتان

 گیرند.  مي ها جاينیافتهتوسعه

 فضااايي تحلیاال ( بااا1389)موسااوي  ضاارابي و

 يازد  شاهري  نواحي در خدمات توزي  و جمعیت پراكن 

 مساكن  كالبدي تقسیمات برابر كه رسیدند نتیجه اين به

 و اسات  شاهري  ناحیه يازده داراي يزد شهر شهرسازي، و

 متعاادل  نسبتاً يزد شهر نواحي در جمعیت فضايي توزي 

 محاالت  و شاهر  مركاز  در تاراكم  میازان  باالترين و بوده

 شاهر  پیراماون  و هاا حوماه  در تراكم ترينپايین و مجاور

 اساس بر گرفته صورت هايبررسي با توجه به است. بوده

 عمومي خدمات شاخص 15 از استفاده با و تاپسیس مدل

 را جمعیات  تاراكم  تارين پايین كه شاهديه ناحیه شهري

 دارد قرار بااليي سطح در خدمات توزي  لحاظ از داراست،

 ناحیاه  تارين نامتعادل عنوان به سه منطقه از سه ناحیه و

  .است شده شناخته خدمات توزي  لحاظ از

 از اساتفاده  با قیتحق نوع نياالزم به ذكر است كه 

 چهارگانااه مناااطق يبناادسااطح يباارا TOPSIS ماادل

 توساعه  هااي شااخص  از يبرخوردار در لیاردب يشهردار

 كار ينوآور جزو و است شده انجام بار نیاول يبرا يشهر

 .دشويم محسوب

 

 مباني نظري -3

 ناواحي  باین  فضاايي  تعاادل عادم  و نابرابري وجود

 هایچ  در جدياد  ايپديده وجه هیچبه  شهر، يك مختلف

 كشااورهاي در امااا نیساات، جهااان شااهرهاي از يااك

 -اجتمااعي  هااي تفااوت  باودن  چشامگیر  توساعه درحال

شااهري و  خادمات  در تعاادل عادم  و ناابرابري  اقتصاادي، 

 سااختار  زيارا  اسات   شاده  تشديد شهرها، فضايي تفاوت

 باا  كاه  اسات  عناصري و اجزا از متشكل شهر يك فضايي

 از كادام  هار  ناپايداري و هستند متقابل كن  در يكديگر

ضارابي و  )گذاشات   خواهاد  تأثیر ساختار بر كل اجزا اين

 ناحیاه  هار  در تعاادل عادم  و توازنعدم(. 1389موسوي، 

 اي وناحیهدرون يكي عوامل، دسته دو از ناشي جغرافیايي

 ايناحیاه درون عوامال  باشاد. اي ماي ناحیاه بارون  ديگري

 آب، ناحیاه،  بار  حاكم جغرافیايي و طبیعي شرايط مانند:

 مناس  شرايط اين هرجا كه اقلیم ژئومورفولوژي و خاك،
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 داشات.  خواهاد  محسوساي  برتاري  ايناحیه چنین باشد

 پیشارفت عادم  ياا  پیشارفت  در نیاز  ايناحیهبرون عوامل

 از ناشاي  عوامال  اين داشت، خواهند بسزايي تأثیر نواحي

 توساعه  جهات  انتخابي استراتژي نوع و هاگذاريسیاست

   (.1388مومني، )باشد مي

 باار سیاسااي و هاااي اجتماااعيانديشااه تمااامي در

 شاده اسات،   تأكیاد  حاق  ياك  منزلاه  باه  برابري اهمیت

 اجراياي،  ضامانت  فقادان  دلیل به تأكیدي چنین هرچند

 هاا و آرماان  بارخالف  اساس اين بر ندارد. چنداني كاربرد

 ناابرابري  ،خاواه براباري  هااي انديشاه  و مكاتا   آرزوهاي

 كاه  هنگامي ويژهبه است بوده آزاردهنده واقعیتي همواره

 باشاد، كلیات   همراه مردم خريد قدرت كاه  با نابرابري

 هاا و شاورش  خطر و گیردمي چال  به را اجتماعي نظام

 از يكاي  نابرابري، دارد. دربر را نظام اضمحالل و هابحران

. اساات انسااني  جواماا  همیشاگي  و عمااومي هااي جنباه 

 و انگیزشاي  ذاتاي،  هااي تواناايي  قبیل از فردي تمايزهاي

 جملاه  از اجتمااعي  هااي تفاوت و افراد گوناگون تمايالت

 و هاا پاداش ها،فرصت حقوق، زندگي، شیوه بودن متفاوت

 باه  و شاود ماي  قائال  افاراد  باراي  جامعاه  كه امتیازهايي

 ربااني ) اندنابرابري بروز موج  آيند،درمي نهادي صورتي

 فضاايي  سازمان بنابراين(  1389همكاران،  خوراسگاني و

 ايان  كه است شهري پايداري از نوعي شهرها، در متعادل

 و هماااهنگي كااه شااد خواهااد محقااق زماااني پايااداري

 خادمات  توزي  و جمعیت پراكن  بین منطقي سازگاري

 كاه  – شاهرها  در خادمات  توزي . آيد وجود به شهرها در

 توزيا   بار  -اسات  اكولوژياك  گزيناي جادايي  بارز نتیجه

 بوده تأثیرگذار شهري نواحي و مناطق در جمعیت فضايي

 خاود  فضاايي  ناابرابري  (.1389 ضرابي و موسوي،) است

 زماني مشكل اين. آيدشمار مي ريزي بهبرنامه مشكل يك

 ي،اقتصااد  اجتمااعي، ) ييفضاا  ساختار نمايد كهمي بروز

 هااي تفااوت  داراي شهر يك مختلف نواحي...(  و كالبدي

 تادوين  باه  نیااز  كاه  هاايي تفااوت  باشند، آشكاري و بارز

 مختلاف  ناواحي  مورد در متفاوتي ريزيبرنامه هايحلراه

 شاهر  يك در برابري ايجاد واالي هدف جوابگوي و داشته

 هاي مختلفگروه فضايي جدايي و نابرابري واق  در. باشد

 و بیشاتر  چاه  جوام ، تمام شهرهاي بارز صفت جمعیتي

 ايان  شاهرها  از بسیاري براي. است يافتهتوسعه كمتر چه

 اجتماااعي و مشااكالت از برخااي تشااديدكننده جاادايي،

(. اصال  1390 قريشاي،  و خالوبااقري ) باشدمي اقتصادي

شود جانبه در شهرها زماني محقق مياساسي توسعه همه

كه توسعه فضايي در همه مناطق شهري به ياك صاورت   

(. مجموعااه  ,Flood & Won 2017انجااام گیاارد ) 

هاا،  هاا، پاياداري شاهري، معماوالً باه مشااركت      شاخص

-Merinoها و تنظیماات نهاادي بساتگي دارد )   سیاست

Saum et al., 2020.) 

هاي شهري است كه طبقات اجتمااعي از  در محیط

همديگر فاصله گرفته و شكاف میان فقیر و غني پیوساته  

شود. گويي انسان شهرنشاین باا هادف كسا      بیشتر مي

قدرت و به تب  آن ثروت و به انزوا كشاندن ديگري پا باه  

 1هاام اسانیر و ون  -عرصه گذاشته است. به اعتقاد موداي

اشاره به ثروتمندان و فقیاران از نظار    الگوهاي نوفهور با

هاا  گیرد  لذا افزاي  نابرابرياجتماعي فاصله بیشتري مي

به دلیل جهاني شدن ممكن است بر همه مناطق شاهري  

 (.1398تأثیر بگذارد )برياجي و همكاران، 

 

 روش تحقيق -4

 توسعه هايشاخص سنج  هدف با حاضر پژوه 

 استفاده با اردبیل شهرداري چهارگانه مناطق در اقتصادي

 -توصایفي  روش باا  و كااربردي  ناوع  تاپسیس، از مدل از

باراي   TOPSIS مادل  باشد. در اين مقالاه از مي تحلیلي

 هار  كلاي  اردبیل و امتیااز  شهر هاي توسعهآنالیز شاخص

 امتیازهااا اساااس باار مناااطق بنااديسااطح و منطقااه

 .است شده استفاده گرفته،صورت

 اردبیال  شهر تحقیق، اين در بررسي مورد محدوده

 نفار  605992 جمعیت 1395در سال  شهر اين باشد.مي

 را اسااتان جمعیاات كاال از درصااد 7/47 كااه داشاات

                                                           
1- Modai-Snir & van Ham 
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 و مااديريت سااازمان آماااري سااالنامه)گیاارد دربرمااي

 اردبیل شهرستان(. 1395 اردبیل، استانداري ريزيبرنامه

 شهرستان به شمال از نمین، شهرستان به شرقيشمال از

 هااي شهرساتان  باه  غرباي جنوب و غرب از شهر، مشكین

 و كیاوي  شهرساتان  باه  شارقي  جنوب از و نیر و سرعین

 مركاز  عناوان  اردبیال، باه   شاهر . شاود ماي  محادود  هیر

 در اسااتان مركااز عنااوان بااه همچنااین و شهرسااتان

 باا  آذربايجاان  فالت شرقي قسمت در و ايران غربشمال

درجاه   38 الي دقیقه 2 و درجه 38 جغرافیايي مختصات

 48 الاي  دقیقاه  5 درجاه  48 شرقي هايطول و دقیقه 8

 شاهر  آنكاه  دلیال  باه . اسات  واق  شاده  دقیقه 20 درجه

 و بلندي و پستي از شده، واق  دشتي موقعیتي در اردبیل

نیساات.  برخااوردار شااهر اطااراف در خاصااي عااوار 

 ماليماي  تا كم شی  داراي آن عمدتاً اطراف هايمحدوده

 نقاااط ساااير بااه نسابت  اي كااهمحاادوده تنهااا و هساتند 

 اساات شااهر غاارب و جنااوب اراضااي اساات، تاارمرتفاا 

 موقعیات  نقشه يك، (. در1395محمودزاده و همكاران، )

 .است شده داده نشان اردبیل شهر جغرافیايي

 

 
 شهرستان و استان کشور، در اردبيل شهر موقعيت -1 نقشه

 

 هاي تحقيقيافته -5

 چهارگانه اي مناطقهاي منطقهتفاوت بررسي براي

 لحاااظ بااه مناااطق كاادام اينكااه و اردبیاال شااهرداري

در وضاعیت   كالبادي  توساعه  هااي شاخص از برخورداري

 جادول ) هاداده ماتريس تشكیل از دارند، پس قرار بهتري

 مختلاف  هااي مقیااس  شادن  مقايسه قابل منظور ، به(1

 سانج   واحاد  كاه  گیاري تصامیم  مااتريس  گیرياندازه

پرداختاه   هاا شااخص  نماودن  استاندارد به دارند متفاوتي

 گرفتاه  كاار باه  شااخص  هر برايو  (2)جدول  شده است

 وزن شاانون  آنتروپي روش اساس بر پژوه  اين در شده

 امتیااز  TOPSIS روش به محاسبات انجام با و شده داده

 بار  منااطق  بنادي ساطح  و شاد  محاسبه منطقه هر كلي

هااي  آلاست كاه اياده   گرفته صورت امتیازها اين اساس

مناطق چهارگاناه   iCLطور ضري  مثبت و منفي و همین

كه در  CLi   779/0    به ترتیت از منطقه يك با ضري 

باشد قارار  هاي توسعه شهري ميرتبه اول از نظر شاخص

و  در رتباه دوم  CLi   223/0  يضر با دو منطقهدارد و 

تاا   ساوم  رتباه  در CLi    213/0  يضار  باا منطقه سه 

در رتباه چهاار    CLi   048/0  يضار  بامنطقه چهار كه 

كاه منطقاه دو و ساه از لحااظ برخاورداري از       قرار دارد

 كاه  اسات  ذكار  ها نزديك هم قرار دارند. شاايان اخصش

 در اداري سارانه  ساه،  و دو منطقاه  در سابز  فضاي سرانه

 سارانه  و ساه  دو منطقاه  در انتظاامي  سرانه يك، منطقه

 و چهاار  و يك سه، دو، ترتی  به مناطق در متروكه زمین

 بیشاترين  چهار و يك دو، سه، مناطق در مسكوني زمین
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 اختصااص  خاود  باه  را كالبدي توسعه شاخص هايسرانه

 اند.داده

 هاداده ماتريس تشكيل: اول مرحله

 جنگلااي، و ساابز فضاااي ورزشااي، شاااخص 15

 صانعتي،  اداري، ماذهبي،  فرهنگاي،  درمااني،  و بهداشتي

كودكسااتان،  تجاااري، پااذيرايي، و داريهتاال انتظااامي،

 مسااكوني و متروكااه هااايزمااین هنرسااتان، دبسااتان،

 برخاورداري  میازان  بررسي براي رفته كار به هايشاخص

 با. باشدمي اردبیل شهرداري چهارگانه مناطق از هر كدام

 اردبیال  شاهرداري  از آماده  دسات به اطالعات از استفاده

 منطقاه  آن برجمعیات  هاا شااخص  از كادام  هر مساحت

 (.1جدول ( آمد دستبه هاكاربري سرانه و شد تقسیم

 

 در مناطق چهارگانه شهرداري اردبيلهاي توسعه کالبدي موجود ماتريس شاخص -1جدول 

 منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه ي  هاي توسعه کالبديشاخص

 190/0 640/1 270/0 125/0 ورزشي

 116/0 506/1 961/23 66/2 فضاي سبز

 0655/0 441/0 570/0 321/0 بهداشتي و درماني

 00832/0 0139/0 571/0 270/0 فرهنگي

 0407/0 168/0 126/0 440/0 مذهبي

 188/0 509/1 393/1 786/2 اداري

 0632/0 396/1 126/0 0413/4 صنعتي

 318/0 345/3 585/6 122/0 انتظامي

 00271/0 0311/0 516/0 105/0 داري و پذيراييهتل

 133/0 276/0 0711/0 622/1 تجاري

 00331/0 0329/0 0090/0 0106/0 كودكستان

 0435/0 546/0 443/0 338/0 دبستان

 0154/0 310/0 117/0 0923/0 هنرستان

 232/1 107/26 785/36 529/18 زمین متروكه

 731/3 233/52 999/22 139/4 مسكوني

 

 تشقكيل  و هقا داده کقردن  مقيائمرحله دوم: بي

 مقيائبي ماتريس

 شااخص  باه  مرباوط  واحادهاي  اينكاه  باه  توجه با

 دشااوار را مقايسااه امكااان و باشاادنمااي يكسااان همیشااه

 مااتريس  مشاكل  اين بردن بین از براي سازد، بنابراينمي

 زيار  رابطاه  از كار اين براي و كنیممي مقیاسبي را اولیه

 شود:مي استفاده

∑ 𝑎2 𝑖𝑗 = 𝑛𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1
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 اردبيل شهر شهرداري گانه چهار مناطق کالبدي توسعه مقيائبي ماتريس تشكيل -2جدول 

 منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه ي  هاي توسعه کالبديشاخص

 113/0 982/0 161/0 00748/0 ورزشي

 00312/0 0405/0 644/0 0715/0 فضاي سبز

 0408/0 274/0 355/0 2/0 بهداشتي و درماني

 00784/0 0131/0 538/0 254/0 فرهنگي

 0444/0 183/0 137/0 480/0 مذهبي

 0276/0 221/0 204/0 408/0 اداري

 0086/0 19/0 0172/0 554/0 صنعتي

 0249/0 272/0 517/0 00958/0 انتظامي

 0032/0 0370/0 615/0 125/0 داري و پذيراييهتل

 0497/0 103/0 0265/0 606/0 تجاري

 509/0 506/0 138/0 163/0 كودكستان

 0275/0 343/0 280/0 214/0 دبستان

 0242/0 488/0 184/0 145/0 هنرستان

 0128/0 272/0 383/0 193/0 زمین متروكه

 369/0 517/0 227/0 0409/0 مسكوني

 

 تشقكيل  و هقا شاخص وزن محاسبه: سوم مرحله

 موزون ماتريس

 اساتفاده  ماورد  معیارهااي  هماه  اينكاه  به توجه با

 بااراي اساات الزم نیسااتند، برخااودار مساااوي اهمیاات از

 وزنااي تحقیااق در رفتااه كااارهباا معیارهاااي از كاادام هاار

 شااود. گرفتااه نظاار در آن اهمیاات میاازان بااا متناساا 

 آنتروپااي روش از اشاااره مااورد هااايوزن محاساابه بااراي

 :دكر استفاده توانمي

 
K=

1

lnm
=

1

ln4
=

1

1/386
= 0/721 

EJ = -∑ [pijlnpij]m
i=1 

 

 آنتروپي روش از استفاده با معيارها براي آمده دستبه هايوزن -3جدول 

 دست آمده با روش آنتروپيهاي بهوزن Ej DJ هاشاخص گگينه

 062/0 303/0 697/0 ورزشي

 125/0 612/0 388/0 سبز فضاي

 026/0 13/0 870/0 درماني و بهداشتي

 094/0 462/0 538/0 فرهنگي

 042/0 207/0 793/0 مذهبي

 034/0 169/0 831/0 اداري

 099/0 483/0 517/0 صنعتي

 085/0 416/0 584/0 انتظامي

 109/0 535/0 465/0 پذيرايي و داريهتل

 093/0 457/0 543/0 تجاري

 044/0 217/0 783/0 كودكستان

 030/0 147/0 853/0 دبستان

 044/0 218/0 782/0 هنرستان

 039/0 193/0 807/0 متروكه زمین

 066/0 326/0 674/0 مسكوني
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 ماتريس موزون -4جدول 

 منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه ي  هاشاخص گگينه

 534/0 737/0 121/0 0561/0 ورزشي

 00410/0 0533/0 0848/0 0941/0 سبز فضاي

 0468/0 315/0 408/0 229/0 درماني و بهداشتي

 0096/0 0161/0 661/0 312/0 فرهنگي

 0525/0 217/0 162/0 568/0 مذهبي

 0112/0 256/0 237/0 473/0 اداري

 0112/0 248/0 0223/0 718/0 صنعتي

 0306/0 322/0 0635/0 0117/0 انتظامي

 0041/0 047/0 788/0 160/0 پذيرايي و داريهتل

 0632/0 131/0 0338/0 771/0 تجاري

 0601/0 598/0 163/0 192/0 كودكستان

 0317/0 398/0 323/0 246/0 دبستان

 0435/0 580/0 219/0 172/0 هنرستان

 0149/0 315/0 445/0 224/0 متروكه زمین

 0448/0 628/0 276/0 0498/0 مسكوني

 

 منفقي  و مثبقت  هايآلايده تعيين: چهارم مرحله

 شاخص هر براي

 

 ماورد  هااي شااخص  از هركدام براي مرحله اين در

 .گرددمي محاسبه منفي و مثبت هايآلايده استفاده

 

 شاخص هر براي منفي و مثبت هاي آل ايده تعيين -5جدول 

 منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه ي  هاگگينه شاخص

 0070/0 060/0 0099/0 00046/0 ورزشي

 0003/0 0050/0 080/0 0089/0 سبز فضاي

 0010/0 0071/0 0092/0 0052/0 درماني و بهداشتي

 00073/0 0012/0 050/0 023/0 فرهنگي

 0018/0 0076/0 0057/0 017/0 مذهبي

 0009/0 0075/0 069/0 0138/0 اداري

 0008/0 018/0 0017/0 054/0 صنعتي

 0021/0 0231/0 043/0 00081/0 انتظامي

 0003/0 0040/0 067/0 0136/0 پذيرايي و داريهتل

 0046/0 0095/0 0024/0 428/0 تجاري

 0222/0 0222/0 0060/0 0060/0 كودكستان

 0008/0 00102/0 0084/0 0064/0 دبستان

 0010/0 0214/0 0080/0 0063/0 هنرستان

 0004/0 0106/0 0149/0 00542/0 متروكه زمین

 0024/0 0341/0 0149/0 0026/0 مسكوني

 

 به توجه با منفي، و هاي مثبتآلايده تعیین براي

 دستهاي بهحداقل يا حداكثر معیار بودن منفي يا مثبت

 .گیريممي نظر در را موزون ماتريس آمده،
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 منفي و مثبت هايآلهايد تعيين -6جدول 
 MAX Min 

 00046/0 060/0 ورزشي

 0003/0 080/0 سبز فضاي

 0010/0 00092/0 درماني و بهداشتي

 00073/0 050/0 فرهنگي

 0018/0 017/0 مذهبي

 0009/0 0138/0 اداري

 0008/0 054/0 صنعتي

 00081/0 043/0 انتظامي

 0003/0 067/0 پذيرايي و داريهتل

 0024/0 428/0 تجاري

 0060/0 0222/0 كودكستان

 0008/0 0102/0 دبستان

 0010/0 0214/0 هنرستان

 0149/0 0004/0 متروكه زمین

 0024/0 0341/0 مسكوني

 

 چهارگانقه  منقاطق  فاصقله  تعيقين : پنجم مرحله

 منفي و مثبت آلايده از شهرداري

 چهارگانااه مناااطق فاصااله آوردن دسااتبااه بااراي

 هااي فرماول  از منفي و مثبت آلايده از اردبیل شهرداري

 :است شده استفاده زير

 

 آل مثبت:فاصله از ايده

 
 آل منفي:فاصله از ايده

 

 منفي و مثبت هايآلايده فاصله مناطق از -7 جدول
4D 3D 2D 1D  

4492/0 4466/0 4329/0 1220/0 +Dj 

0228/0 1208/0 1242/0 4302/0 -dj 

  

 مناطق بنديرتبه و iCL ضريب: ششم مرحله

 اردبيل شهر شهرداري
 

 اردبيل شهر شهرداري مناطق بنديو رتبه iCLضريب  -8جدول 

 منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه ي  

iCL 779/0 223/0 213/0 048/0 

 چهار سه دو يك رتبه
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 اردبيل شهر غيررسمي هايسكونتگاه -2نقشه 

 

هااي  با توجه به خروجاي مادل تاپسایس و نقشاه    

هاااي گاااهتااوان نتیجااه گرفاات كااه سااكونتمااذكور مااي

 و غرباي  هااي بخا   در عمدتاً اردبیل شهر در غیررسمي

 سیدآباد، مهرآباد، آباد،پناه محالت شامل شهر غربيشمال

آبااد،  اياران  میراشارف،  آبااد، سالمان  آباد،كافم كلخوران،

شاامل   اردبیل شرق و آبادحسین آباد،اسالم كندي، جین

 دياده  نیاز  نقشاه  در طاور كاه  هماان  باشد.مي نیار محله

 عمادتاً  شاهر  رسميغیر هايسكونتگاه يا محالت شودمي

 اند.شده واق  اردبیل شهرداري چهار منطقه در

 

 گيري و پيشنهادنتيجه -6

 عناوان  باه  يشاهر  يعماوم  يفضاها به نگاه امروزه

 يشاهر  توساعه  يهاا يزيربرنامه در ياساس ضرورت كي

 -يكالباد  وجهاه  تيتقو در فضاها نيا دیبازتول از تيحكا

 عناصار  از يشاهر  يعماوم  يفضااها . دارد شهر ياجتماع

 يهاا ساكونت  در گذشاته  از كاه  هساتند  شاهر  كي مهم

 ياجتمااع  و يكا يزیف ارتباطاات  عرصاه  عناوان  به يشهر

 شاهروندان  يكلا  طاور ه با . اسات  گرفته قرار توجه مورد

. دهند پاسخ خود يازهاین به كه هستند ييفضاها ازمندین

 و شاود ينما  يعموم يفضاها نيا به يچندان توجه امروزه

در  .میهست مشكل دچار فضاها نيا يسامانده اي جاديا در

اقتصاااد فضااا و »مقالااه ساارور و همكاااران تحاات عنااوان 

، «اي، نمونااه مااوردي: اسااتان اردبیاال نااابرابري منطقااه

خاورد كاه   نابرابري فضايي به صورت مشهود به چشم مي

ل هاا اردبیا  نشان دهنده اين است كه در باین شهرساتان  

 د.  باشبرخوردارترين ميبرخوردارترين و نمین و گرمي، نا

 منااطق  شاده  پرسایده  كاه  اول ساؤال  به پاسخ در

 در كالبدي توسعه شاخص لحاظ از نابرخوردار و برخوردار

 طباق  كاه  كارد  اذعاان  هستند؟ باياد  كجاها اردبیل شهر

 هااي توساعه  شااخص  ماتريس از آمده دستبه هاييافته

 منطقاه  اردبیال  شاهرداري  چهارگاناه  مناطق در كالبدي

 توساعه  هااي شاخص نابرخودارترين مناطق، بین در چهار

 از برخاااورداري لحااااظ از .باشااادماااي دارا را كالبااادي

 برخاودارترين  ياك  منطقاه  كالبادي،  توسعه هايشاخص

مند بهره مناطق ساير به نسبت بهتري سرانه از و باشدمي

 بیشاترين  توجهيقابل میزان به سه و دو منطقه باشد،مي

 تعرياف  هااي شاخص از كالبدي يافتگيتوسعه در را تأثیر

 در توجاه قابال  شااخص  اسات  ذكار  به الزم دارد، را شده

 شاهر در منطقاه ياك شاهرداري اردبیال      كالبدي توسعه

 اساتفاده  فضااي  بیشترين باشد كهمي خالي زمین سرانه

. اسات  داده اختصااص  خود به را كاربري نوع اين از شده

 توساعه  هااي شااخص  در پراهمیات  و توجاه  قابال  نقطه

 میااان از شااده داده اختصاااص میاازان كمتاارين كالباادي

 منطقاه  در فرهنگاي  كاربري شهر، در هاي موجودكاربري

 آبااد، هااي پنااه  شهرداري اردبیل كاه شاامل محلاه    چهار

 آباااد،ساالمان آباااد،كااافم كلخااوران، ساایدآباد، مهرآباااد،

 آبااد حسین آباد واسالم كندي، جین آباد،ايران میراشرف،

 مشاهده قابل منطقه اين در پايین بسیار رقم كه باشدمي

 وضاعیت منطقاه   كاه  گفت توانمي طور خالصه به. است

 شده ياد هايشاخص تمامي بین در اردبیل شهردار چهار

 فضااي  كمباود  و نامناسا   بساتر  كه دارد اين از حكايت

باارداري بهااره و اسااتفاده امكااان منطقااه اياان در موجاود 
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 باراي  را آتاي  هااي ساال  در كالبادي  توسعه هايشاخص

باا مشاكل    كالبادي  توساعه  هااي شاخص اهداف پیشبرد

 .است رو كردهروبه

 يبرخاوردار  علل دوم مقاله در خصوص سؤال به پاسخ در

 باياد  لیا اردب يشاهردار  چهارگانه مناطق ينابرخوردار و

 غیررسامي  هايسكونتگاه وجود 2شكل  در همانطوريكه گفت

 شاهر  شاهرداري  چهاار  منطقه در ويژه به اردبیل شهر در

 هااي شااخص  تماامي  از هاسرانه استفاده كاه  باعث اردبیل

 هااي ساكونتگاه  ديگار  بیان به. است شده كالبدي توسعه

 لحااظ  از نابهنجاار  سیماي يك از كه حالي در غیررسمي

 ازديااد  داده، اختصااص  خاود  باه  شهري نماي و معماري

 هااي فرهنگاي  پايگاه بودن پايین لحاظ به نیز را جمعیت

 باا  كاه  است واضح. است شده سب  اقتصادي و اجتماعي

 اختصاص سرانه منطقه يك در شهري جمعیت شدن زياد

. شودمي كمتر توجهي قابل میزان به فرد هر به شده داده

 بیشاترين  شهري مناطق بین در اردبیل چهار منطقه متأسفانه

 پذيرفتاه  غیررسمي وسازهايساخت اين از را منفي تأثیر

 اردبیال  دو منطقاه  در نیاار  محله وجود طورهمین. است

 ايان  در كالبدي توسعه هايشاخص تا است گرديده باعث

هااي  داده طباق  را شاده  داده اختصاص سرانه نیز منطقه

 تحلیال  و ارزياابي  ضامن  پايان در .دهد كاه  ماتريسي

تاوان  ماي  تاپسیس مدل از استفاده با اردبیل شهر فضايي

 منااطق  رسایدن  تعاادل  به و بهبود براي كلي پیشنهاد چهار

 :كرد ارائه كالبدي هاي توسعهشاخص از لحاظ چهارگانه

 شاهر  جمعیات  فزايناده  افازاي   اينكاه  باه  نظر -

 در تعاادل عادم  همچناین  و اخیار  دهاه  چند طي اردبیل

 چشام  باه  كالبادي  توساعه  هااي شااخص  از برخورداري

 توسااط جمعیاات تااراكم بررسااي و مطالعااه خااوردمااي

 در اردبیال  شهر شهرداري مخصوصاً مربوطه هايسازمان

 تناسا   به منجر كه هاييروش تدوين و چهارگانه مناطق

 دارد. ضرورت شود، منطقه همان جمعیت با كالبدي فضاي

استفاده بهینه از فضاهاي شهري به خصاوص در   -

مناطق چهار و دو اردبیل و باال بردن سارانه فرهنگاي در   

 منطقه چهار

 و يخصوصا  يهابخ  يبرا الزم التیتسه جاديا -

 منطقه در يگذارهيسرما يبرا هابخ  نيا نمودن قيتشو

 هیاشارف  پاساژ سیسأت براي مثال  لیاردب يشهردار چهار

 خادمات  از اساتفاده  باعاث  كاه  لیا اردب چهاار  منطقه در

 .شد خواهد منطقه نيا در ييزااشتغال نهیزم و يتجار

 و دو چهاار  منطقاه  در سابز  كمربند كي جاديابا  -

 يررسام یغ يهاسكونتگاه ساز و ساخت از توانيم لیاردب

تاا باه صاورت عملاي و      كارد  يریجلاوگ  منااطق  نيا در

 ها را در مناطق شاهد باشیم.ملموس با ال رفتن سرانه

 

 منابع -7
(. 1398ناژاد، حساین  اقباالي، ناصار. )    برياجي، فرزاد  حاتمي

تأثیر آن بر كیفیت زندگي شهري هاي فضايي و نابرابري

ناو   هااي (. نشريه نگرش19و 1)مطالعه موردي: منطقه 

 .24-1((، 43)پیاپي 3)11در جغرافیاي انساني، 

ابوالفضال.   قنباري،  فیاروز  پورمحمادي، محمدرضاا     جمالي،

 شااهري نقاااط در نااابرابري رونااد باار (. تحلیلااي1392)

 تحقیقاات  فصالنامه  .(1385-1365) اياران  هاياستان

 .933ا962(، 4)24، جغرافیايي

 (.1390محمدشااايان. ) سااید قريشااي، مهديااه  خالوباااقري،

 هااي ساكونتگاه  رشاد  گیاري شكل و اقتصادي نابرابري

 نیاولا اياران.   ماورد  بار  تأكیاد  باا  شهرها در غیررسمي

 .رانيا يشهر اقتصاد كنفرانس

 علاي.  فار، هاشمیان صمد  كالنتري، رسول  رباني خوراسگاني،

 بااا اجتماااعي عواماال بااین ارتباااط بررسااي (.1389)

(، 41)11، اجتماعي رفاه فصلنامه اجتماعي. هاينابرابري

305- 267. 

(. سنج  میزان تطاابق  1394زارعي، مجید  تركمنها، فائزه. )

هاي توسعه دروناي شاهر.   توسعه شهر قزوين با سیاست

 .  27-36(، 23)9مجله هويت شهر، 

 اساتانداري  ريازي برناماه  و ماديريت  ساازمان  آمااري  سالنامه

 (.1395) اردبیل.

سااجادي، ژيااال  كااانوني، رضااا  خاوريااان گرمساایر، امیررضااا  

يااافتگي (. ساانج  توسااعه1395فیااروزي، ابااراهیم. )

هاااي اسااتان اردبیاال در برخااورداري از    شهرسااتان
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رياازي نشااريه برنامااههاااي كیفیاات مسااكن. شاااخص

 .44-31(، 25)6اي، منطقه

لاو، حسان    آقبالغي، عارف  زنگناه، يعقاوب  خدابناده   شاهي 

هااي كیفیات   ( سانج  شااخص  1395نیا، عباس. )درودي

محیط شهري )مطالعه موردي: مسكن مهار شاهر سابزوار(.    

 .  54-72(، 26)7، مطالعات جغرافیايي مناطق خشك

(. تحلیل فضايي پاراكن   1389ضرابي، اصغر  موسوي، میرنجف. )

نشاريه  در ناواحي شاهري يازد.    جمعیت و توزي  خادمات  

 .46-27((، 97)پیاپي 2)25تحقیقات جغرافیايي، 

 (.1391جااابر. ) علیاازاده، حمیدرضااا  اصااغر  وارثااي، ضاارابي،

 در فاازي  چنادمعیاره  گیاري تصمیم هايتكنیك كاربرد

 استان توسعه هايشاخص فضايي تحلیل و گذاريارزش

، جغرافیاايي  علاوم  كااربردي  تحقیقاات  نشاريه  اردبیل.

 . 98ا125(، 25)12

(. 1397وناد، هاادي. )  عابديني، اصغر  باقرزاده، مهدي  حاجي

هاي رشد هوشمند شهري در ارزيابي و سنج  شاخص

، فصالنامه فضااي جغرافیاايي   شهر تبرياز.  مناطق كالن

18(62 ،)209-191 . 

رويااي (. ساانج  پراكنااده1396امااین. )عابااديني، اصااغر  خلیلااي، 

زماني، نمونه ماوردي:   –هاي فضايي دادهشهرها با استفاده از 

 .  63 76(، 25)7، فصلنامه مطالعات شهريشهر ارومیه. 

 فضايي هاينابرابري تحلیل و بررسي (.1393مهدي. ) قاسمي،

 از شهري عمومي خدمات از برخورداري در شهريدرون

مراغاه.   شاهر  اجتمااعي، مطالعاه ماوردي:    عادالت  نظر

شهري  ريزيبرنامه و جغرافیا نامه كارشناسي ارشدپايان

 . اردبیلي محقق دانشگاه

(. سنج  توسعه پايدار 1397مومني، كورش  مودت، الیاس. )

شهري با تأكید بر شاخص كالبدي اجتماعي و اساتفاده  

ريازي )مطالعاه ماوردي:    هااي آمااري برناماه   از تكنیك

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطاي،  شهر اهواز(. كالن

7(26 ،)104-87  . 

 تعاادل عادم  و ناابرابري  از (. تحلیلاي 1388مهادي. )  مومني،

 و نشااريه جغرافیااا اصاافهان. اسااتان در توسااعه فضااايي

 .  35-42(، 1)1محیطي،  مطالعات

(. 1393زهارا. )  عباسي، عبدالرحمن  نوذري، مرتضي  نعمتي،

 مناااطق كالباادي يااافتگيتوسااعه باار وضااعیت تحلیلااي

 تركیبااي ماادل از اسااتفاده بااا شوشااتر شااهر گانااهسااه

TOPSIS-AHP. رياازيبرنامااه و جغرافیااا فصاالنامه 

 . 59-74(، 20)6 زاگرس، اندازچشم شهري
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