
 

 

  فضا، جغرافیایی آمایش مجله
  گلستان دانشگاه پژوهشی - علمی فصلنامه

  225-244: صفحات/  1398 زمستان/ چهارم و سی مسلسل شماره/ نهم سال
  

  هاي اجتماعی در منطقه مغاننابرابري تحلیل فضایی
  

 4، احد بدلی3، مهدي موذنی2واحد آقائی ،*1علی شماعی
  زي شهري، دانشگاه خوارزمیریدانشیار گروه جغرافیا و برنامه1

 ریزي شهري دانشگاه خوارزمیدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه2
 ریزي شهري دانشگاه تبریزارشد جغرافیا و برنامهکارشناس3
  ریزي شهري دانشگاه تبریزارشد جغرافیا و برنامهکارشناس4

  

  26/1/1397 ؛ تاریخ پذیرش: 7/12/1395تاریخ دریافت: 
  چکیده

 عـدالت  و توسـعه  مناسـب  الگـوي  بـه  دسـتیابی  منظـور بـه  اجتماعی، هاينابرابري تحلیل پژوهش این هدف
 نـابرابري  در موثر شاخص 13 شامل مطالعه مورد هايشاخص. است مغان منطقۀ دهستان 19 سطح در اجتماعی
 پـژوهش،  روش. اسـت  فضایی عدالت رویکرد پژوهش این بر حاکم رویکرد. است ایران از منطقه این در اجتماعی
 هـاي  روش ترکیـب ( Capland تحلیلـی  مـدل  و Arc GIS افـزار نرم از گیريبهره با ايمقایسه و تحلیلی توصیفی
Topsis، Vikor و Saw (گرمی و سوار بیله آباد،پارس شهرستان سه شامل مغان منطقۀ آماري جامعۀ. است	مغان 

 هـاي روش و اسـت  میـدانی  و اسنادي شیوة دو به اطالعات و هاداده گردآوري روش. است دهستان 19 جمعاً که
 از و Excel افـزار نـرم  معیـاره،  چند گیريتصمیم هايمدل شده، سازي-شاخص شانون آنتروپی از تحلیل و تجزیه

 کـه  سـازد مـی  مشـخص  حاصـله  نتایج و هایافته. است شده استفاده Capland نوع از) POSET( ادغامی تکنیک
. اسـت  منطقـه  ایـن  در اجتمـاعی  نـابرابري  عوامـل  ترینمهم از یکی تسهیالت، و منابع از منديبهره در نابرابري

 مشـاهده  قابـل  وضـوح  بـه  مغان منطقۀ هايدهستان سطح در اجتماعی هايشاخص در تعادل عدم طورکلی¬به
 بـه . اسـت  پیرامـون  مرکـز  الگـوي  مغان؛ منطقۀ هايدهستان در اجتماعی توسعۀ فضایی هايتفاوت الگوي. است
 19 بـین  در. اسـت 	مواجه کمتري برخورداري با پیرامون و برخوردارتر هادهستان از کدام هر مرکزیت که ايگونه

 اجتمـاعی  هـاي شـاخص  لحـاظ  از شمالی قشالق و شمالی آجارود کند، تازه آنی، هاي،دهستان منطقه؛ دهستان
 اجـارود  ساواالن، اصالندوز، محمودآباد، شرقی، انگوت هايدهستان و چهار تا یک هايرتبه با ترتیببه و برخوردار

 پنجم هايرتبه در غربی اجارود و شرقی قشالق برزند، پایین مرکزي، اجارود جنوبی، قشالق غربی، قشالق شرقی،
 و انجیرلـو  غربـی،  انگوت تپه، گوگ هايدهستان نهایت در و برخوردار نیمه توسعه، وضعیت لحاظ از و پانزدهم تا

  .دارند جاي محروم شرایط در توسعه وضعیت لحاظ به آزادلو
  

  مغان، عدالت فضایی هاي منطقۀاندهستاجتماعی،  هاينابرابريتحلیل فضایی،  :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
 نـواحی  رد زیرساخت هاي توسـعه سی نابرابري ربر

 جــۀد توراخیـر مـو   يهــاسـال  رجغرافیـایی مختلـف د  
وجـود   رفتـه اسـت.  گ رقرا زانیران و برنامهراگذسیاست

ــف    ــاد مختل ــابرابري و ابع ــانه زن، اآن ــاي منش ــه م ه
هاي برابـر اجتمـاعی و   . اگر فرصتاست یافتگینتوسعه

                                                             
  shamaiali@yahoo.com ول:نویسنده مسئ*

مدها رآیع دزتواقتصادي در جوامع وجود داشته باشد و 
زیـر سـاختی عادالنـه باشـد توسـعه پایـدار       و امکانات 

 سـاس از ایـن ا  بـر  شود.اي محقق میاي و ناحیهمنطقه
معنـاي   بـه  سـعه ، توو فضـایی  ه عدالت اجتماعیاگدید

در نـواحی   هـا زیـر سـاخت  امکانات و  عادالنه دستیابی
مسئلۀ  .)2:1393پناهی،( استبراي همه مردم مختلف 

نــابرابري در بســیاري از کشــورها چالشــی اساســی در 
ویژه بـراي آن دسـته از کشـورها    مسیر توسعه است؛ به
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و حکمرانـی  ده ها بسـیار گسـتر  که قلمرو حاکمیت آن
، تهدیـدي جـدي   ي اجتماعیها، نابرابريمتمرکز دارند

براي حصول توسعۀ متعادل و متـوازن منـاطق اسـت و    
ــوار     ــی را دش ــارچگی مل ــدت و یکپ ــه وح ــتیابی ب دس

 ؛ به نقل از شیخ بیگلو،2003 ،1(شانکار و شاه نمایدمی
 -). تقویـــت توســـعۀ متـــوازن اجتمـــاعی 191:1391

 درهـا  نابرابري کاهشزندگی و  اقتصادي، ارتقاء کیفیت
 توزیع خدمات یکی از اصول مهم توسـعۀ پایـدار اسـت   

نبود تـوازن   امروزه). 86:1394 پور و همکاران،(ساسان
 جـاد یمناطق گونـاگون موجـب ا   نیتوسعه ب انیردر ج

کـه خـود    شـود یمـ  يامنطقه ينابرابر عیشکاف و تسر
: 1390،يزیـ و تبر یتوسعه است(ضـراب  ریدر مس یمانع
مردم  یزندگ تیفیتوسعه، کدرحال يدر کشورها .)64

 ياریاست که در بسـ  يامنطقه يهايدستخوش نابرابر
 سـرا، یمگونج و است ( شیسرعت در حال افزا موارد، به

ــه  ).23: 1368 ــی از ازجملـ ــدهایپیکـ ــ يامـ  یمنفـ
و  يوجودآمدن نخسـت شـهر  به يامنطقه يهاينابرابر

و از  )8:199114 ،2(شـربت اوغلـی   اسـت  بزرگ سـري 
و مسائل  مهاجرتبه  توانیآن م گرید یمنف يامدهایپ

 یتیخوردن ساختار جمع، به هميکاریهمراه آن، فقر، ب
عدم توسـعه یـافتگی   و  هاي اجتماعیآسیبو اشتغال، 

وجه ت ).142 :1384 ،ياسوریاشاره کرد ( یمل هکپارچی
در مطالعات  ییفضا یعدالتیو ب ییفضا يهايبه نابرابر

شــد.  چشــمگیر 1970 ۀدر طــول دهــ  ییایــغرافج
معاصـر، جانسـتون،    معـروف  دانیسه جغراف کهيبطور

را کـانون   ییفضـا  يهـا يناکس، کوتس، مطالعه نابرابر
 در. )277: 1387، یی(شـکو  داننـد یمـ » نو يایجغراف«

هـاي  نابرابریاغلـب جغرافیـدانان    جغرافیـایی  مطالعـات 
 بـین منـاطق  ه ناعادالنناشی از سیاستگذاري  فضایی را
مکـان  " گانه آمایش جغرافیایی فضا شامل:سه در ابعاد 

ــفعال"و  "تیــجمع"، "فضــاو  ــایشمــی "تی  داننــد. پ
آموزشـی، دسترسـی    فرهنگـی، -شاخص هاي اجتماعی

میـزان   گـذاري بـراي کـار،    سـرمایه  خدمات رفاهی، به
نابرابري مهـم  تحلیل غیره در  بیکاري، توسعه اشتغال و

کمیـت   به چگونگی غالباً اي منطقه هاي . نابرابرياست

                                                             
1. Shankar and shah 
2. Sharbatoghlie 

 در اسـت.  مـرتبط  تولیـد   و درآمـد  و اشتغالو کیفیت 
ــل  ،اي منطقــه و شــهريجغرافیــاي مطالعــات  تحلی

اي یکــی از کارهــاي اي و ناحیــههــاي منطقــهنـابرابري 
 منـاطق و  بـین  هاينابرابرياساسی جغرافیدانان است. 

 هبلکـ  نیسـت،  محـیط زیسـتی   هايينابرابر تنها نواحی
اجتمـاعی،   هـاي با جنبـه  وجهیاي چند نابرابري پدیده

 و زیسـت محیطـی اسـت.   اقتصـادي   ،فرهنگی، سیاسی
ها همگی بـا یکـدیگر روابـط متقابـل دارنـد.      این جنبه

بـه   کـه  یکپارچـه اي توسـعه ، اجتمـاعی -انسانی توسعه
اقتصادي منـاطق  اجتماعی و تعادل هاي  افزایشدنبال 

ــدالت فضــایی و ایجــاد  ــاران،( اســت ع  ملکــی و همک
الگوهـاي مکـانی،    پـایش تحلیل فضایی بـه  ). 1:1398

گیـري،  شـکل چگونگی  هاي جغرافیایی وفضایی پدیده
ر و ها و تشابهات، تغییـ پراکندگی، روابط متقابل، تفاوت

و بهره بـرداري از   ریزيها و چگونگی برنامهپدیدتحول 
ردازد. پـ جغرافیـایی مـی   يهـا دگاهیدچوب در چار آنها

 ؛شـامل مطالعـه  مهـم   حلیل فضایی شامل دو مرحلـۀ ت
آنهـا  تبیـین چرایـی    و چگونگی و هاپراکندگی شناخت

ل شناسـایی  مهاي اصلی تحلیل فضایی شـا . مؤلفهاست
، شناســایی الگوهــاي ، بررســی تغییــراتهــاپراکنــدگی

هاسـت.  نـدگی فضایی، شناسایی روابط فضایی بین پراک
ن و آ دهنـدة هـا و اجـزاي تشـکیل   این شناخت پدیـده 

و تئـوري   قانونمنجر به کشف  تغییر و تحول آن نحوة
هـاي موجـود   داده بـر اسـاس  و یا تأییـد یـک تئـوري    

    ).86:1395 ،انهمکار(شماعی و  گرددمی
ــ ــاهیمی اهیمف ــري، مف ــدالت و براب ــاعی،ا م ع  جتم

ــی  ــه  و فرهنگ ــت ک ــی اس ــواي  اخالق ــتر در محت بیش
اجـرا   ي وچگونگی سیاست گذار و ناشی از ریزيبرنامه

. بـه عبـارت دیگـر،    اسـت  ریـزي برنامهفرآیند  و نظارت
 جملـه  از گوناگون، زیرساخت هاي از برخورداري میزان

مـدیریتی  و  سیاسـی  ،فرهنگـی – اجتمـاعی  اقتصـادي، 
 یـا  ایجـاد  را يامنطقهاي و احیهن يهاينابرابر است که
 ۀدغدغـ  هتوسـع  ۀامروزه مقول بنابراین. دنکنیم تشدید

ـ   اصوالً ؛جوامع است بسیاري از تغییـر   ۀتوسعه بـه منزل
 در یو فرهنگ یاجتماع اقتصادي، يرهایمتغبنیادي در 

آن مسـتلزم ایجـاد همـاهنگی     و تحقق استجامعه  هر



   227                                                                                                                                                                       و همکاران شماعی علی

 

. )130:1985 ،1(رانـدیلی  اسـت  بین ابعاد گونـاگون آن 
 منـاطق  بـین  توسـعۀ  جریان در توازن نارساییبنابراین 
 هدشي امنطقه برينابرا تشدید و شکاف موجب مختلف

 نـابرابري پیامـد   اسـت.  توسعه مسیر در مانعی خود که
 قوي مهاجرتی يهاانیجر اقتصادي، ناکارآمدي معموالً

ها کـه  نابرابري .)21:1388لطفی، ( ن استشد قطبی و
 تـاریخی،  ،مـدیریتی  به دالیل متعددي همچون دالیـل 

 ایجـاد  دمـوگرافیکی  واقتصـادي   اجتمـاعی، سیاسـی،  
 و نـواحی  را میـان  و نامتعـادل  ناهمگون رشد ،شوندمی

). در 4:1375 (منصـوري ثالـث،   دارند دنبال به  مناطق
هـاي تعیـین میـزان نـابرابري و     روش از میان؛ یکیاین

 نظــر از بنــدي منــاطقدرجــه شــکاف میــان نــواحی،
هـاي اجتمـاعی   کـارگیري شـاخص  بـه  و یافتگیتوسعه

مـاعی  هـاي اجت شـاخص هـا و  زیرسـاخت  بررسی .است
نــابرابري هــاي  شناســایی هــاي مهــمیکــی از مؤلفــه

 فقـدان  وشناسـایی ایـن نـابرابري     .است یافتگیتوسعه
و زیرساخت هاي توسعه  بهینۀ امکانات توزیع در تعادل

 عـدم  و تمرکزگرایـی  و نامناسـب هـاي  سیاسـت  اثر در
در  .)90:1380زاده دلیـر، (حسـین  اسـت  فضایی تعادل

 عنـوان  به تماعی و فضایی،اج راستا سیاست عدالت این
 ،است مطرح شده کشور، هاي توسعهبرنامه اصلی هدف

 و خدمات توزیع نحوة نظر از مختلف مناطق وضعیت که
 -اقتصـادي  هـاي مختلـف  از شاخص يبرخوردار میزان

 و کمبودهـا  و شـود مـی  بررسـی  زیربنـایی  و اجتمـاعی 
 (زیاري و همکاران، دنشومعرفی می توسعههاي فرصت
1389 :76.(  

ــژوهش   ــن پ ــرايدر ای ــه ب ــه و مقایس ــديرتب  بن
ــتان ــادهس ــر ه ــطح از نظ ــورداري س ــا برخ ــدم ی  ع

 ايـمعن از روشنی و دقیق تعریف باید ابتدا برخورداري،
 اسـت  رونـدي  توسـعه  شـود؛  ارائـه  آن فاهدا و توسعه
 اجتمـاعی - انسانی هايتوانایی افزایش جهت در فراگیر

 اسـت  اجتمـاعی -نیانسـا  نیازهـاي  به پاسخگویی براي
ــاري،( ــم). 13:1387 زیـ ــینهـ ــعه چنـ ــامل توسـ  شـ

 اجتمـاعی،  نهـادي،  سیاسـی،  ساختار در هاییدگرگونی
 عمـومی  ارتقاء سـطح   چنینهم و هاآن اصالح و اداري

 امـا  ؛)54:1392 قهـاري،  و مـؤمنی ( است مردمزندگی 

                                                             
1. Rondinelli 

 جهات، همۀ در تقاءرا بر عالوه توسعه اخیر رویکردهاي
 و دانشـور  منصـوري ( گیرددربرمی نیز را متعادل توزیع

 را هـــتوسع رادیکال، اقتصاددانان). 50:1390همکاران،
 حیات در اریخیــت خاص مقطع یک از که پویا روندي
 آن هدف و شودمی شروع جامعه یک اقتصادي سیاسی

 صادقی( بی عدالتی است کاهش و ثروت عادالنۀ توزیع
، مفهـوم  1970. در دهه )123:1388 همکاران، و آرانی

 2عدالت در توزیع منابع و خدمات، توسط دیوید هاروي
در  کـه  همطـرح شـد  به ایـن صـورت   (نئومارکسیست) 

ــه ــز،   ده ــه رال ــانی از جمل ــط محقق ــدي توس ــاي بع ه
فانشتاین، سـاندرکاك، یونـگ، سـوجا، لوسـی، تـالن و      

ریزي شهري مـورد توجـه قـرار گرفـت.     غیره در برنامه
رال در تعریف آن بیشتر بـر  اندیشمندان پیرو مکتب لیب

استحقاق و شایستگی(اصـل تفـاوت) و آزادي فـردي و    
نیـاز و برابـري   اندیشمندان پیرو مکتب سوسیالیسم بر 

 همکـاران،  پـور و (داداش تأکید دارنددر توزیع و تولید، 
76:1394  .(  
عنـوان  توسـعه بـه   ؛دوماز پایان جنگ جهـانی  پس 
فل دانشـگاهی و  در محامطرح مسائل  ترینمهمیکی از 

 1990 بوده، به نحوي که در دهـۀ کشورها  ریزيبرنامه
هـا درجـه   شـاخص غالب کشورها به بازنگري وضـعیت  

نهادهـاي   از طریـق خـود  اقتصـادي، اجتمـاعی    توسعه
 .)17:1990 تـودارو، ( پرداختنـد مرتبط با امـر توسـعه    

ت کـه در خـود تجدیـد    عـدي اسـ  بتوسعه جریانی چند
-متفـاوت کـل نظـام اقتصـادي     گیريسازمانی و جهت

 تـوان مـی تـر  رد. در معنی سادهااجتماعی را به همراه د
دانست عدالت اجتماعی  کیفیت رفتار و ارتقاءتوسعه را 

منـاطق،   متـوازن متعـادل و   توسـعۀ ). 3:2003 ،3(هادر
بـه   جوامـع ي حصـول پایـداري   یک پیش نیاز مهم بـرا 

). 344:2001 ،4(مارتیـــک و ســـاویجرود مـــیشـــمار 
، کیفیــت زنــدگی مــردم توســعهدرحــالشــورهاي کدر

اسـت کـه در    قابـل تـوجهی   هـاي نابرابريخوش دست
شیخ است (بسیاري از موارد به سرعت در حال افزایش 

بـه  ) و این مقوله بیشـتر  190:1391 بیگلو و همکاران،
  .شودنابرابري اجتماعی منجر می

                                                             
2. David Harvy 
3. Hadder 
4. Martic&savic 
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 جملـه  از جوامع، در زندگی سطح ارتقاءطورکلی به
دسترسی  امکان بیشتر، اشتغال ینتأم باالتر، يدرآمدها

 و بهتـر  آمـوزش  کارآ، بانکی سیستم ،امکانات رفاهیبه 
 جملـه  از همگـی  انسانی، و ي فرهنگیهاارزش به توجه

در ایـن  ). 16:1393 (پنـاهی،  اسـت  توسعه مهم اهداف
 جهـان سـوم   جوامـع به ویژه در نامتوازن توسعه   میان

 ايناحیـه هـاي  هنگیسبب بـروز عـدم تعـادل و ناهمـا    
هـاي  که پیامـد آن سـیل عظـیم مهـاجرت    بیشتر شده 

معصـومی  است ( ايناحیه هاينابرابريشهري، و -روستا
ن نـابرابري و فقـدا   نیـز  ایـران  در ).9: 1385اشـکوري،  

هـاي  تعادل در توزیع بهینـۀ امکانـات در اثـر سیاسـت    
خـدماتی   -هاي صـنعتی یابیگذشته در مکان نامناسب

گرایـی در شـهرهاي مسـلط    شـد و تمرکز هـاي ر قطب
ــی،  ايهمنطقــ ــین ســطوح مل ، عــدم تعــادل فضــایی ب
 نیـ ا است. را تشدید کردهو محلی  ايناحیه، ايمنطقه

نامناسـب  و عدم تعادل بـا افـزایش نقـش     هاناهنجاري
قطبـی  اد با توجـه بـه ماهیـت تمرکـز و     دولت در اقتص
 ده وبروز پیـدا کـر  ها بیشتر ریزيو برنامه شدن توسعه

و نواحی بـزرگ و کوچـک    همشارکت مردم کاسته شد
 (موحـد،  با یکدیگر هماهنگ نیسـتند مجموعه در یک 

نابرابري اجتماعی، اشـاره بـه شـرایطی دارد     .)2: 1376
خدمات در جامعه  وبه منابع  که افراد، دسترسی نابرابر

 هـا و زیر ساختوجه آن نابرابري  ترینمهم که از ،دارند
درون یـک سـاختار اجتمـاعی     رفاوت دمت هايموقعیت

انتظـار داشـت    تـوان مـی لـذا   .)3:2003 ،1(کبـرو است 
زیرا  نابرابري، رابطۀ مستقیمی با توسعۀ اقتصادي دارد؛

مازاد محصـول) و حاصـل   ثروت (پیامد انباشت  ،توسعه
ابع بـه مـدد تکنولـوژي    نـ افزایش ظرفیت استفاده از م

، توسـعه  اقتصـادي  است؛ بنابراین سـه مفهـوم توسـعۀ   
عی، مفاهیمی کـامالً مـرتبط و   سیاسی و نابرابري اجتما

  یکدیگر دارند. امتقابلی ب و روابطتنیده درهم
و الذکر در سطحی محلـی  هاي فوقمطالعه شاخص
شـمال اسـتان اردبیـل     هايدهستاندر ساختار فضایی 

آبـاد  سوار و پـارس هاي گرمی، بیلهشهرستان شامل که
 هـاي دهسـتان . ین پژوهش استاز اهداف اصلی امغان 

علیرغم برخورداري از منـابع  واقع در این شهرستان ها 

                                                             
1. Kebro 

 خـاك حاصـلخیز بـراي   وان، اقلیم مناسب و اطبیعی فر
ــان    ــگري همچن ــدن و گردش ــنعت، مع ــاورزي، ص کش

توسـعه   امکانـات لحاظ  محروم استان از نواحیعنوان به
یـافتگی و  بـین سـطح توسـعه    ایـن  . دراسـت اجتماعی 

و میـزان   هـا دهسـتان این هاي اجتماعی ابرابريمیزان ن
ــات و شــاخص ــز  برخــورداري از امکان ــاي توســعه نی ه

رسد یکی به نظر می .رسدمتعادل و متوازن به نظر نمی
توزیع نامتعادل امکانات و تسهیالت زیربنـایی  از دالیل 
هاي توسعه منجـر بـه   کز و قطبدر مرا هاآنو تجمیع 

لی شـما  هـاي دهستانسطح  نابرابر اجتماعی در توسعۀ
اساس این پژوهش سعی دارد استان اردبیل است. براین

و  ارهیمعگیري چند تصمیم هايتکنیکگیري از با بهره
ــدل ــی و  م ــاي ترکیب ــامه ــعیت POSET( یادغ ) وض

شـمال اسـتان    هـاي دهسـتان هـاي اجتمـاعی   نابرابري
ــرار داده و   ــابی ق ــورد ارزی ــل را م ــايدهســتاناردبی  ه

هـاي  لحـاظ شـاخص   ل اسـتان اردبیـل از  مختلف شما
نابرابري اجتماعی مورد ارزیابی  قرار گیرند. نتـایج ایـن   

بـراي  توسـعه فضـایی   هـاي  توانـد اولویـت  پژوهش می
ل متعـاد  یـابی بـه توسـعۀ   اي و دستدهی منطقهسامان

 مطــابق .فــراهم آورد هــااي و کــاهش نــابرابريمنطقــه
در  یـی زداتیـ محرومو  ریزيبرنامههمین اهداف جهت 

میزان برخورداري هـر   مناطق روستایی تنها با شناخت
یک شهرسـتان   ةي موجود در محدودهادهستانیک از 

 شدهامکانات و خدمات عرضه عدم توازنتوان میزان می
اطالعـات   ارائهنموده و با  خصمش مختلف نواحی در را

ــت    ــا محرومی ــق از ســطح برخــورداري ی جــامع و دقی
یزي و تخصیص منـابع متناسـب بـا    ر، برنامههادهستان

ایـن   راسـتاي در  ،سـازد فـراهم  را نیازهاي هـر ناحیـه   
مطالعات مختلفـی صـورت گرفتـه اسـت کـه       ،پژوهش

  :به موارد زیر اشاره کرد توانمی
بـا عنـوان    ايمقالـه )، در 1394نسترن و همکاران (

 هـاي شهرستانتوسعه در  هايشاخصپراکنش فضایی 
ترکیبـی، بـه ایـن نتیجـه      بنديبهرتایران با استفاده از 
شهرستان کشور که با استفاده  336رسیده است که از 

شاخص ترکیبـی جمعیتـی، کالبـدي، زیربنـایی،      30از 
اقتصادي و بهداشتی و درمانی با اسـتفاده از   -اجتماعی

 قـرار روش موریس و تکنیک تاپسـیس مـورد بررسـی    
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 90برخـوردار و  شهرستان سـطح میـان   112، اندگرفته
ستان کشـور را  برخوردار بیشترین شهرکمترشهرستان 

فـر و  نظـم  پژوهشی دیگر در اند.به خود اختصاص داده
حلیــل فضــایی عنــوان ت تحــت)، 1394( بخشــی،علــی

ــعۀ ــه توس ــتفاده از    ايمنطق ــا اس ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــدتصــمیم هــايمــدل ــاره، از مجمــوع  گیــري چن معی

ن سـرپل  ه تنها شهرسـتا استان کرمانشا هايشهرستان
 ذهاب در طبقۀ توسـعه یافتـه و بقیـه در طبقـۀ نیمـه     

مـرزي و   همچنـین  یافته و محروم قرار گرفتنـد؛ توسعه
ــاران ــوان  )، 1392( همک ــا عن ــی ب ــل در پژوهش تحلی

ــایی   ــابرابري فض ــاخصن ــايش ــاطق   ه ــکن در من مس
 که در آن بـه منظـور سـطح    روستایی استان کرمانشاه

اي لیل خوشـه همگن روستایی از روش تح بندي نواحی
تایی اسـتان بـه سـه گـروه     و نقاط روسـ کرده استفاده 

منـاطق   ،کـه براسـاس آن   انـد شـده بندي همگن طبقه
گنگاور و هرسـین در بـاالترین    هايشهرستانروستایی 

داالهو، ثالث و  هايشهرستانسطح و مناطق روستایی 
ــالم ــانی، اس ــادباباج ــوانرود،  آب ــر، ج ــاوه، روانس غرب، پ

سـطح از حیـث    نیترنییپا غرب درنگیالقصرشیرین، 
آدفـیال و  مسکن قرار دارنـد.   هايشاخصري از برخوردا
 هـاي نـابرابري ) در پژوهشی بـا عنـوان   2014( 1بولوس

زیربنـایی در ایالـت پالتـو نیجریـه،      ی در توسـعۀ فضای
 کشـی لولـه هـا، آب  فاکتورهاي دسترسی به جاده، پـل 

رار قـ رسـانی و غیـره مـورد بررسـی     شده، خطوط بـرق 
انـد کـه بایـد از طریـق     گرفته و به این نتیجـه رسـیده  

هـاي مـالی و مسـاعدت    گذاري دولتی و حمایتسرمایه
فنی بخش دولتی به کاهش نابرابري فضایی در نیجریه 

ري عنوان نـابراب )، در کتابی با 2008( ،2اقدام نمود. کیم
هــا و هـا، واقعیـت  فضـایی و توسـعۀ اقتصـادي: تئــوري   

فضایی را  هاينابرابري هايسیاستو ها، اصول سیاست
اقتصـادي   در مناطق و نواحی و تأثیرات آن در توسـعۀ 

مورد بررسی قرار داده اسـت.   ،صورت مورديبه مناطق
 ايمنطقه هاينابرابري بررسی به 2007 سال درن الحس

 عمدتاً تجزیـه  تحقیق روش است. پرداخته غنا کشور در
 شـاخص  اسـاس  بـر  و بـوده  عـاملی  تحلیـل  و ايخوشه

                                                             
1. Adfila & bolous 
2. Kim 

 برخـوردار،  منطقۀ چند به غنا کشور نظر مورد  ترکیبی
  .است شده  بندي طبق محروم و محروم نیمه

 زمینـۀ  در که تحقیقاتی پیشینه خالصۀ به توجه با
 و واضـح  شـد  آورده منـاطق  بنديرتبه و یافتگیتوسعه
 مختلـف  ابعـاد  اسـاس  بـر  هـا آن بیشتر که است آشکار

ــعه ــري و توس ــاخص یکس ــش ــی ايه ــی و کل  ترکیب
 موارد تنها و است پذیرفته صورت مناطق یافتگیتوسعه
 مثـل  منـاطق  یافتگیتوسعه عديبتک بررسی به اندکی

 و انـد پرداختـه  یـافتگی توسعهاجتماعی و  هاينابرابري
 بـا  هـا اسـتان  بنـدي سـطح  و مقایسـه  به نیز موارد این

. انـد پرداختـه  بـاهم  هـا شهرستان درنهایت یا و یکدیگر
 مقایسـه  و بررسـی  مسـئلۀ  بـه  مقاله این در کهدرحالی
 هــاينــابرابريجهــت  از تنهــا منــاطق یــافتگیتوســعه

مغـان در   منطقـۀ  هـاي دهسـتان  محدودة در اجتماعی
اهـداف کلـی   . شده اسـت پرداختهشمال استان اردبیل 

هاي فضایی توسـعۀ  بررسی و تحلیل تفاوتاین تحقیق 
ــاي منطقــۀ ماجتمــاعی در دهســتان ــان و الگــوي ه غ

دهستان  19پراکنش فضایی توسعۀ اجتماعی در سطح 
 است مغان به منظور دستیابی به عدالت فضایی منطقۀ

شـود کـه   مـی نیـز تقسـیم    ترجزئیاهداف  به که خود
  :شامل موارد زیر است

هـاي  ترین دهستانین و محرومشناخت برخوردارتر -
  اجتماعی؛ هاي توسعۀمنطقۀ مغان از لحاظ شاخص

از  هـاي مغـان  دهسـتان  بنـدي اولویـت بندي و هرتب -
  چگونه است.لحاظ شاخص هاي اجتماعی توسعه 

مسـائل اصـلی   توان می شدهانیببه اهداف  توجهبا 
هـاي  را به صـورت ذیـل بیـان داشـت: تفـاوت     پژوهش 

مغـان   هاي منطقۀفضایی توسعۀ اجتماعی در دهستان
هـــاي اولویـــت؟  و چگونـــه اســـتاز چـــه الگـــویی 

بـه   مغـان  توسـعۀ اجتمـاعی منطقـۀ   هـاي  ریزيبرنامه
  ؟باید باشدتفکیک دهستان چگونه 

  
  پژوهش مبانی نظري

 بنیـادي در  هـاي نظریـه فضا یکـی از   -مکان نظریۀ
عنـوان  این نظریـه   به دنبال است. ییجغرافیا مطالعات

یکی از کارهـاي   ها در سطح زمینپدیدهفضایی  تحلیل
 افیـدانان و همـۀ  جغر اصـوالً است. اساسی جغرافیدانان 
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فضـایی  –هاي مکانی ضمن شناخت پدیدهبرنامه ریزان 
هـاي جغرافیـایی   کوشند عدالت فضـایی در محـیط  می

ــدالت     ــاعی و ع ــدالت اجتم ــاهیم ع ــردد. مف ــدار گ پای
دالت فضایی است. اقتصادي همگی در راستاي تحقق ع

قی زمـین، جمعیـت و فعالیـت    تال عدالت فضایی نقطۀ
نبـال توزیـع عادالنـۀ منـابع و     الت فضایی به د. عداست

هاي برابر در فضاهاي شکل گرفتـه در سـرزمین   فرصت
رویکـردي  عـدالت جغرافیـایی    واست. عـدالت فضـایی   

پایدار ساختن وحدت، تعادل، توازن،  است که به دنبال
موجـود در  و کیفیـت محیطـی   هماهنگی و سـازگاري  

ــواحی ــا رویکــرد   منــاطق و ن اســت. عــدالت فضــایی ب
سـاختن  و عادالنه به فضـا، در پـی پایـدار     دموکراتیک

در همـۀ فضـاهاي    همـاهنگی و توازن، برابري و  تعادل
فضــاي جغرافیــایی  ســاکنین جغرافیــایی و بــین همــۀ

ی و اعتقادي است کـه بـا   هاي زیستهمگونیي از ناجدا
ــه در تصــمیم  ــراي مشــارکت آحــاد جامع ســازي و اج

  کوشد. می ساختن توسعهات در پایدار تصمیم
عدالت فضـایی بهبـود دورنمـاي زنـدگی در     هدف 

ت. هاي فضایی اسـ مام ابعاد فضاي جغرافیایی و عرصهت
یابـد کـه توزیـع    عدالت فضایی در صورتی تحقـق مـی  

هـا  هاي مکانت، ثروت و فرصت متناسب با قابلیتقدر
(حـافظ   رد و کالن جغرافیایی انجام شـود و فضاهاي خُ

   .  )36:1393نیا و همکاران،
  

  پژوهشروش 
این در  اجتماعی نابرابريمورد مطالعه  هايشاخص

 بـه  عمـومی  هـاي کتابخانـه  تعداد :از اندعبارتپژوهش 
 ازاي بــه ورزشــی زمــین نفــر؛ نســبت 1000 هــر ازاي

کـاردانش و فنـی و    دبیرستان دهستان؛ تعداد جمعیت
 مقطع آموزدانش نفر 1000 هر ازاي به پسرانه ايحرفه

ــه ورزشــی ســالن دبیرســتان؛ نســبت  جمعیــت ازاي ب
 نفــر 1000 ازاي بــه روســتایی مهــد دهســتان؛ تعــداد
 ازاي بــه ابتــدایی، راهنمـایی  مدرسـه  جمعیـت؛ تعــداد 

خدمات بهداشـت   ابتدایی؛ مقطع آموز دانش نفر 1000
و درمــان اجتمــاعی نواحی(تعــداد مراکــز بهداشــتی و  

نفــر جمعیــت)؛ خــدمات  1000درمــانی بــه ازاي هــر 
ه پرورشی مراکز آموزشی به آموزشی اجتماعی(آموزشگا

ــر  ــی  1000ازاي ه ــدمات فرهنگ ــر)؛ خ ــاعی -نف اجتم
هــاي منطقه(تعــداد مســاجد و حســینیه بــه دهســتان

اجتمـاعی در   -مراکـز خـدمات اداري   جمعیت)؛ تعـداد 
تعـداد نفـرات طـرح مـدجویی      ها به تفکیـک؛ دهستان

ــر   ــه ازاي ه ــداد  1000اجتمــاعی ب ــر دهســتان؛ تع  نف
 1000ی به ازاي هـر  انتظام وخدمات اجتماعی نظامی 

(تعداد اعطاي وام  خدمات مالی اجتماعی نفر دهستان؛
زایی مـالی  نفر، تعداد اشتغال 1000 خودکفایی به ازاي

  نفر). 1000ها به ازاي هر از بانک
ــاکنون ــدل و هــاروش از ت ــراي متفــاوتی هــايم  ب

 ایـن  در کـه  اسـت  شدهاستفاده بندياولویت و سنجش
 اهمیــت چنــدمعیاره، هــايروش از گیــريبهــره میــان

 معیـاره  چنـد  گیـري تصـمیم  هـاي مدل. دارد بیشتري
 مسـائل  پیچیدگی با تعامل در را يگیرتصمیم تواندمی

 شامل معیاره چند گیريتصمیم هايروش. رساند یاري
 بـه  بسـته  که است ریاضی هايتکنیک از وسیعی طیف

 ارقـر  مورداستفاده آن مختلف هايروش مطالعه، اهداف
ــی ــردم ــک. گی ــايتکنی ــیس، ه ــور تاپس  SAW و ویک
 در امــروزه MCDM هــايروش از یکــی عنــوانبــه
 جایگـاه  گونـاگون  علـوم  در مختلـف  مفاهیم بنديرتبه
 تـوان مـی  را آن دلیـل  ترینمهم که است یافته ايویژه

 آن اجرایـی  مشکالت عدم نیز و شفاف و ریاضی منطق
 مقایسـه  عـدم  لدلیـ  به هامدل این از استفاده. دانست
 متخصصـان  با داده در تبادل تعدیل نیازمند که زوجی
 هـاي تکنیـک  از دیگر یکی با ترکیب در تواندمی است،

 و روایـی  بـه  منجـر  شـانون  آنتروپـی  مانند خانواده این
ــایی ــات پای ــردد تحقیق ــالوه ،گ ــراین،ع ــابی در ب  ارزی

 در خطـا  مشـمول  آمـارگیري  فرآینـد  ی،کم معیارهاي
 قطعیت عدم با همواره که است محاسبات ای آوريجمع

 کـه  نیـز  کیفـی  معیارهـاي  ارزیـابی  در. هستیم مواجه
 گیـران  تصـمیم  توسـط  زبـانی  هايواژه صورتبه اغلب
 و مـبهم  دانـش  بـر  مشـتمل  هـا قضـاوت  شود،می بیان

). 13:1388همکـاران،  و پورطـاهري ( هاستآن نامعلوم
 همعیـار  چند گیريتصمیم هايروش به این که باتوجه

 متفـاوتی اهمیت  که دارند قرار معیارهایی با ارتباط در
 بـا  رابطه در که است الزم لذا دارند؛ گیرانتصمیم براي

 این. باشد داشته وجود اطالعاتی معیارها نسبی اهمیت
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 خواهـد  حصول قابل معیار هر براي وزن تعیین با مورد
 در کلیـدي  اقـدام  یـک  عنـوان  به هاوزن استخراج .بود

 آیـد مـی  حسـاب  بـه  گیـران تصـمیم  هاياولویت درك
 ).195:1388 اصغرپور،(

، SAWوزنی، یعنـی   مدل مجموعۀ سادة: SAWروش 
شاخصـه  گیري چندهاي تصمیمترین روشیکی از ساده

به راحتـی از   توانمیها، است. با محاسبۀ اوزان شاخص
ــن روش اســتفاده کــرد ــه عبــارت ؛ای ر یکــی از دیگــ ب

 . ایـن روش در گیري چندمعیاره استهاي تصمیمروش
 شـده اسـت. در   یون ارائـه  هوانگ و توسط 1981سال 

دار نیـز  این روش که بـا نـام روش ترکیـب خطـی وزن    
مقیـاس کـردن مـاتریس    شود، پـس از بـی  شناخته می

استفاده از ضرایب وزنـی معیارهـا، مـاتریس     تصمیم، با
وجه آمده و با تدستدار بهتصمیم بی مقیاس شده وزن
 شـود گزینـه محاسـبه مـی    به این ماتریس، امتیـاز هـر  

). براي استفاده از این روش، مراحـل  1389:61(عطایی:
  :استزیر ضروري 

1. ی کردن ماتریس تصمیم گیري؛کم 
ــاتریس مقیـــاسبـــی .2 ســـازي خطـــی مقـــادیر مـ

 گیري؛تصمیم
 ها؛شده در اوزان شاخصمقیاسبیضرب ماتریس  .3
 از معیار زیر:ستفاده ) با ا*A( گزینهانتخاب بهترین  .4
 

                         :1 رابطۀ
ــر، در روش   ــانی دیگ ــه بی ــه SAWب ــاب گزین اي انتخ

شـده  ) که حاصل جمع مقادیر بی مقیاس*A( شودمی
  ها بیشتر باشد.)، از بقیه گزینهNIJWJوزنی آن (

 1توسط هوانگ و یون TOPSISمدل : روش تاپسیس
مدل، یکی از بهترین  ، پیشنهاد شد. این1981در سال 

تصمیم گیـري چنـد شاخصـه اسـت و از آن،      هايمدل
، گزینه بـه  M، در این روش نیز شودمیاستفاده زیادي 

. اسـاس  گیـرد مـی شاخص، مورد ارزیابی قرار  Nوسیله 
 بر ایـن مفهـوم اسـتوار اسـت کـه گزینـۀ      این تکنیک، 

انتخابی، بایـد کمتـرین فاصـله را بـا راه حـل ایـده آل       
هترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه ب( مثبت

                                                             
1. Howang & yun 

ن حالت ممکن) داشته باشـد.  بدتری( منفیحل ایده آل 
این است که مطلوبیت هر شـاخص، بـه طـور    فرض بر 

یکنواخت افزایشی یا کاهشـی اسـت و مراحـل کـار آن     
گیري یمتصمایجاد ماتریس  -1: استشامل موارد ذیل 

 یسمـاتر بـه  گیري موجـود  تبدیل ماتریس تصمیم -2
 -4یـاس وزنـی   مقیبایجاد ماتریس  -3 »فاقد مقیاس«

آل منفـی  یـده ال مثبـت و  آیدها حلراهمشخص نمودن 
نزدیکـی   محاسبۀ -6ها فاصله آوردن اندازةبه دست -5

  ها.بندي گزینهرتبه -7آل یدها حلراه به ینسب
سـازي مسـائل   ویکور براي بهینـه  تکنیک: مدل ویکور

ــد ــتممعیاره در سچن ــی  یس ــده معرف ــاي پیچی ــده  ش
گیـري  ). ویکور یک روش تصمیم166:1391اختیاري،(

گیري گسسته مسئلۀ تصمیممعیاره براي حل یک چند
گیـري مختلـف و   معیارهاي نامناسب واحدهاي اندازهبا 
ــگ ایجادشــده چعــارض توســط اپروکــویمت  اســتو زن
ــري،( ــام   1386:171امی ــه از ن ــور برگرفت ــه ویک ). کلم

معیاره و راه حـل  سازي چندمعناي بهینه ی بهصربستان
. ایـن روش یـک   )2،2007(چو و همکاران استسازشی 
هـاي موجـود را بـا    شـده از گزینـه   بنديرتبه مجموعۀ

که طوريکند، بههاي متضاد تعیین میتوجه به شاخص
گیرد. ها براساس این هدف صورت میگزینه بنديرتبه

یـاره  ند معچ بنديرتبهاین جواب سازشی یک شاخص 
 .سـازد مـی مطـرح   آلرا براساس نزدیکی به جواب ایده

ویکور نزدیکـی بیشـتر بـه جـواب     اصلی تکنیک  هدف
آل هر شـاخص اسـت. تکنیـک ویکـور بـراي حـل       ایده

مسائلی با خصوصت توافق براي حل ناسـازگاري قابـل   
). 34:1390،اصــغري زاده و همکــاران ( اســتقبــول 

ــته  ــک ویکــور روي دس ــتکنی ــک دي و انبن تخــاب از ی
هاي سازشی را داشته و جواب ها تمرکزمجموعه گزینه

کنـد،  براي یک مسئله با معیارهاي متضاد تعیـین مـی  
گیرنــدگان را بــراي کــه قــادر اســت تصــمیمطــوريبـه 

دستیابی به یک تصمیم نهـایی یـاري دهـد. در اینجـا     
آل است زشی نزدیکترین جواب به جواب ایدهجواب سا

. گـردد میک توافق متقابل اطالق که کلمه سازش به ی
سازشـی از ال   بنديرتبهمعیاره براي مطابق اندازه چند

ن یـک تـابع یکپارچـه در روش    بـه عنـوا   3پی متریـک 

                                                             
2. Chu et al 
3. LP- metric 
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کند. تفاوت اصلی مدل سازشی استفاده می ریزيبرنامه
اي گیري سلسله مراتبـی یـا شـبکه   هاي تصمیمبا مدل

بـا   لایـن مـد  هـا، در  این است که بر خـالف آن مـدل  
و هـر   گیـرد مـی صورت ن مقایسات زوجی بین معیارها

توسـط یـک معیـار سـنجیده و      طور مسـتقل گزینه به
و  بنـدي رتبـه روش بـه منظـور   دراین .گرددمیارزیابی 

ز مفهوم بهترین گزینـه اسـتفاده   یافتن بهترین گزینه ا
ها نسبت بـه  گزینه زش میان فاصلۀد و میزان ساکنمی

 ریزيبرنامه هايروشن علت جزو بهترین گزینه و به ای
. روش ویکـور در حــل  شــودمـی بنــدي سازشـی طبقـه  
ناسـازگار هسـتند، اسـتفاده     هايشاخصمسائلی که با 

هـاي  سیسـتم  يسـاز نهیبهروش ویکور جهت  .شودمی
 معیاره توسعه پیـدا کـرده اسـت.   چند صورتبهپیچیده 

اي و انتخاب مجموعـه  بنديرتبهاین روش روي  تمرکز
 بنـدي رتبـه  .اسـت ها با وجود تضـاد معیارهـا   زینهاز گ

ترین جواب بـه  چندمعیاره روش ویکور براساس نزدیک
  ).  2007 ،4(اوپریکویچ و زنگ استآل جواب ایده

ممکـن  : )POSET( ادغـامی  هـاي تکنیکروش و 
مختلفی کـه در بـاال ذکـر     هايتکنیکاست با توجه به 

 بـه واحـد   همسئلهاي متفاوتی براي یک بنديرتبهشد، 
ــت ــاع در     دس ــراي اجم ــتی ب ــع بایس ــد، آن موق بیای
ــه ــديرتب ــاگون از بن ــاي گون ــايروشه ــه  ه ــام ک ادغ
بـردا و روش   ، روشهـا رتبهاز روش میانگین  اندعبارت

هـا،  اسـتفاده نمـود. روش میـانگین رتبـه     لنـد و ... کپ
آمده از  به دست هايرتبهها را براساس میانگین گزینه
و  کنـد مـی ي بنـد ، اولویـت MADMمختلف  هايروش

استوار است. بـا روش   اکثریت روش بردا براساس قاعدة
. اگـر در ایـن   شـود مـی ها دو به دو مقایسه بردا، گزینه

 Mبـا   آن رااکثریت وجـود داشـت    رأيزوجی  مقایسۀ
اکثریت وجود نداشـت و   رأيکنیم و اگر می کدگذاري

یم. هـر  کنـ مـی  کدگذاري Xیا آراء مساوي بود آن را با 
صـورت جداگانـه مـورد بررسـی قـرار      مقایسۀ زوجی به

، تعـداد  mاسـت کـه    . تعداد مقایسات برابر بـا گیردمی
ها است معیار اولویت در این روش، آن است کـه  گزینه

 یعنــی ( گزینــهردهــاي در چنـد دفعــه، بM در ســطر (
داراي اکثریت است. معیار ایـن روش آن اسـت کـه در    

                                                             
1. Opricovic & tzeng 

) در سـطر داراي  Mیعنـی  ( هگزینـ چند دفعه، بردهاي 
  یت است.اکثر

ایــن روش نــه فقــط تعــداد : )capland(روش کپلنــد
هـم بـراي هـر گزینـه      هـا را بردها، بلکه تعـداد باخـت  

وش پــژوهش توصــیفی بنــابراین رکنــد؛ محاســبه مــی
 Arc GIS افـزار نرم گیري ازاي با بهرهتحلیلی و مقایسه
، Topsisهـاي  (ترکیـب روش caplandو مدل تحلیلـی  

Vikor  وsaw .اطالعات وها داده آوريدگر روش) است 
. است میدانی و ايبه دو روش کتابخانه پژوهش این در

 اسـت  اجتمـاعی  شاخص 13 مورد بررسی، هايشاخص
 و مســکن و نفــوس عمــومی سرشــماري طریــق از کـه 

در . انـد شده آوريجمع 1390 سال آماري هايسالنامه
شـانون   آنتروپـی  روش بـه  خام هايداده جدول نهایت

 هـاي مدل توسط پردازش قابلیت تا شده سازيشاخص
ــمیم ــريتص ــدمعیاره گی ــته را چن ــد داش ــراي. باش  ب

 همچنـین  و Excel افـزار نـرم  از هـا داده وتحلیلتجزیه
 اسـتفاده  Arc GIS افـزار نـرم  از هـا نقشـه  ترسیم براي

و از آنجایی کـه ایـن پـژوهش از تلفیـق      است گردیده
در راسـتاي راسـتی آزمـانی هـر کـدام از       چندین مدل

هـا اسـتفاده نمـوده اسـت؛ لـذا نـوآوري پـژوهش        مدل
  .گرددمیمشخص 

  
  مورد مطالعه  معرفی محدودة

اردبیـل بـا ارتفـاع    مغـان در شـمال اسـتان     منطقۀ
آن  رأسبه صورت مثلثی اسـت کـه   متر  100متوسط 

به سمت شمال و یک ضلع آن در قسـمت شـرق واقـع    
را با جمهوري کیلومتر مرز مشترك  49 شده و به طول

ضلع دیگـر آن در سـمت    تشکیل داده است. آذربایجان
کیلـومتر از   67 شمال غربـی قـرار گرفتـه و بـه طـول     

کشیده شده و بـه رودخانـۀ ارس    تازه کنداصالندوز تا 
قاعـدة مثلـث ارتفاعـات خروسـلو و      شـود. محدود مـی 

سـوار  بیله اصالندوز تا هاي مربوط به آن است که ازتپه
. دهـد مـی امتداد داشته و حد جنوبی جلگه را تشـکیل  

کیلومترمربع مسـاحت دارد کـه معـادل     6/5226 مغان
درصد مساحت استان اردبیل اسـت ایـن منطقـه     1/29

بیلـه   هـاي شهرسـتان سه شهرستان مهم استان یعنـی  
ــارس ســوار، ــاد،پ ــن  گرمــی آب را در برگرفتــه اســت ای

درجـه و   38در شمال استان اردبیل بـین   هاشهرستان
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دقیقـه عـرض شـمالی از     47درجه و  39دقیقه تا  50
 17درجـه و   48دقیقـه تـا    3درجه و  47خط استوا و 

 اسـت واقع شده  ،مبدأ النهارنصفدقیقه طول شرقی از 
  ).19:1394مردانه،(

  1390 مورد مطالعه در سال : آخرین تقسیمات کشوري در محدودة1جدول 

 مساحت رستان منطقهشه
تعداد 

 شهرستان
تعداد 
 شهر

تعداد 
 بخش

تعداد 
 دهستان

 تعداد آبادي

 جمع
داراي 
 سکنه

خالی 
 سکنه

 23 270 293 4 2 2 - 1758 بیله سوار
 14 240 254 6 3  2 - 1383 آبادپارس

 15 318 333  9 3 2 - 2059 گرمی
 52 828 880 19 8 6 3 5200 کل منطقه مغان

  .1390آماري نفوس و مسکن  سالنامۀنبع: م

  
  .موقعیت مورد مطالعه : نقشۀ1شکل 

  
  مورد مطالعه منطقۀ هايدهستان: 2شکل 

  

  پژوهش هايیافتهبحث و 
  هاي فضایی توسعۀ اجتماعی در دهستانتفاوت

ي شناسـایی نـابرابري   هـا شـاخص مغان:  هاي منطقۀ
 رايبـ  ضروري اجزاي از یکی بسیار متعدد و متنوع اند.
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 هسـتند  و شاخص هایی متغیرها توسعه میزان ارزیابی
 یـک  خصوصـیات  روند یا و شرایط دربارة اطالعاتی که

 و مولـدان ( دهنـد مـی  مـا  بـه  بررسـی  حال در سیستم
 برخـورداري  سـطوح  ارزیابی تنهانه). 1381:17بیلهارز،
 علمـی  تحقیـق  هـر  به پرداختن بلکه روستایی، مناطق
 لحاظ اما است؛ هاشاخص زا گسترده سري یک نیازمند
 مقـدور  نـه  علمی تحقیق هر در هاشاخص تمام نمودن

 معـدودي  تعـداد  گزینش با بنابراین مطلوب؛ نه و است
 نتـایج  بـه  توانمی مواقع از بسیاري در مناسب شاخص

ــی ــريواقعـ ــت تـ ــتدسـ ــوایی( یافـ ــوروزي و تقـ  نـ
 سـطح  تعیـین  از قبـل  وجـود بااین). 63:1386آورگانی،

 بـه  متغیرهـا  کـه  اسـت  ضـروري  هـا، مکان برخورداري
 داده قـرار  هـا مـدل  در هاشاخص شده، تبدیل شاخص

 سـطوح  تعیـین  بـه  مـدل،  سـاختار  اسـاس  بـر  و شوند
 در پـس ). 296:1390زیاري،( شود پرداخته برخورداري

 اول مرحلـه  در بیشـتر،  آیـی  کـار  جهـت  پـژوهش  این
 شـده  تبدیل نسبی مقیاس به و شده شناسایی متغیرها

 شـاخص  موجـود  هاينسبت به توجه با آخر در و است
 بـراي  کـه  هـایی شـاخص  .اسـت  گرفتـه  صورت سازي

 ایــن در برخــورداري و یــافتگیتوســعه ســطح ارزیــابی
 هـاي شـاخص  انـد، گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مورد تحقیق

 ایران در موجود هايداده به توجه با که است اجتماعی
  :از اندبارتع که اندگرفته قرار تحلیل مورد شاخص 13
  ؛نفر 1000 هر ازاي به عمومی هايکتابخانه تعداد. 1
  ؛دهستان جمعیت ازاي به ورزشی زمین نسبت. 2
 پسـرانه  ايکاردانش و فنی و حرفـه  دبیرستان تعداد. 3

  دبیرستان؛ مقطع آموزدانش نفر 1000 هر ازاي به
  ؛دهستان جمعیت ازاي به ورزشی سالن نسبت. 4
  ؛جمعیت نفر 1000 ازاي به ییروستا مهد تعداد. 5
 نفـر  1000 ازاي به ، راهنماییابتدایی مدرسه تعداد. 6

  ؛ابتدایی مقطع آموز دانش
خدمات بهداشت و درمـان اجتمـاعی نواحی(تعـداد    . 7

نفـر   1000مراکز بهداشتی و درمـانی بـه ازاي هـر    
  ؛جمعیت)

پرورشی مراکز  آموزشگاهخدمات آموزشی اجتماعی(. 8
  ؛)نفر 1000هر  آموزشی به ازاي

ــی. 9 ــدمات فرهنگـ ــتان-خـ ــاعی دهسـ ــاي اجتمـ هـ
  ؛منطقه(تعداد مساجد و حسینیه به جمعیت)

ــداد. 10 ــدمات اداري  تعـ ــز خـ ــاعی در  -مراکـ اجتمـ
  ؛به تفکیک هادهستان

تعداد نفرات طرح مدجویی اجتماعی بـه ازاي هـر   . 11
  ؛نفر دهستان 1000

اي بـه از  یو انتظامخدمات اجتماعی نظامی  تعداد. 12
  نفر دهستان؛ 1000هر 

ــاي وام   . 13 ــداد اعطـ ــالی اجتماعی(تعـ ــدمات مـ خـ
یـی  زاتعـداد اشـتغال   نفر، 1000خودکفایی به ازاي 

  .نفر) 1000ها به ازاي هر مالی از بانک
ــا ــتفاده ب ــار 13 از اس ــب در زیرمعی ــاخص قال  ش

 هــايروش از گیــريبهـره  بــا و موردمطالعــه اجتمـاعی 
 تاپسـیس، ( بررسـی مورد  یافتگیتوسعه سطح سنجش
 از یـک  هر رتبۀ و یافتگیتوسعه درجۀ )SAWویکور و 

. گردیــد تعیـین  اردبیــل اسـتان  هـاي شــمال دهسـتان 
 ضرایب اساس بر دهندمی نشان 3 جدول که طورهمان

 هادهستان رتبۀ روش، هر از آمدهدستبه یافتگیتوسعه
اول و  هـاي رتبـه  کهطوريبه. است نوسان در و متفاوت

گوگ تپه و ساواالن بـوده و در دو   SAWمدل  رد دوم
مدل دیگر تاپسیس و ویکور که نتایج تقریباً مشابهی را 

انـی و انگـوت شـرقی،     هايدهستان( اندبه دست آورده
انی و اجارود شمالی به ترتیـب تکنیـک در رتبـۀ اول و    

درنهایت، در رتبـۀ آخـر    است. متفاوت دوم قرار دارند)
اي گونـه با هم متفاوت اسـت. بـه  هر سه مدل  نیز نتایج

، در مدل دهستان اجارود مرکزي تاپسیس مدل که در
انگوت  دهستان SAWویکور دهستان آزادلو و در مدل 

شرقی که هر سه دهسـتان در شهرسـتان گرمـی قـرار     
  دارند.
 نتیجـه  ایـن  بـه  پـژوهش  هـاي یافتـه  بـه  نگاهی با

 از یـافتگی توسـعه  هـاي مـدل  از اسـتفاده  که رسیممی
 نتــایج  چنــدمعیاره گیــريتصــمیم هــايروش جملـه 

هاي و در شکل 3 آورند. در جدولمی بار به را متفاوتی
هـاي  ها با توجه به مدلهرکدام از دهستان رتبه 5تا  3

هـا بـر   یـافتگی آن و درجـۀ توسـعه   به کار گرفته شـده 
  اي ارائه شده است.اساس تحلیل خوشه

  

  



   235                                                                                                                                                                       و همکاران شماعی علی

 

  نابرابري اجتماعی ارزیابی سطح براي هاییشاخص به شدهتبدیل خام هاي: داده2جدول 
نام   شهرستان

 1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X 11X 12X 13X  دهستان

غان
د م

سابا
 پار

تان
رس

شه
 

  25/0  30/0  30/0  15/0  40/0  40/0  0/0  0/0  90/0  20/0  10/0  45/0  15/0 ساواالن
  92/4  56/6  56/6  56/6  48/11  11/13  0/0  0/0  57/65  28/3  64/1  84/9  64/1 اصالندوز
قشالق 
  64/9  82/4  84/10  20/1  8/18  28/19  20/1  0  15/36  82/4  41/2  82/4  61/3 شمالی

  33/13  20/0  33/13  67/6  67/26  67/26  0/0  0/0  67/46  67/6  0/0  33/13  0/0 تازه کند
  10/0  0/0  10/0  30/0  30/0  30/0  0/0  0/0  80/0  10/0  0/0  10/0  0/0 محمودآباد
قشالق 

  47/1  47/1  47/1  0/0  41/4  88/5  0/0  47/1  41/54  0/0  0/0  0/0  0/0 غربی

ان
 مغ

وار
ه س

 بیل

قشالق 
  0/0  54/1  79/0  0/0  54/1  31/2  79/0  79/0  69/27  31/2  0/0  54/1  79/0 شرقی

  0/0  25/22  22/22  0/0  33/33  33/33  56/5  0/0  56/55  33/33  56/5  22/22  67/16 گوگ تپه

قشالق 
یجنوب  0/0  81/0  0/0  56/1  58/30  80/0  0/0  79/0  85/0  31/2  0/0  81/0  79/0  

  0/0  85/3  85/4  0/0  85/2  85/3  85/4  85/3  23/59  81/3  10/0  0/0  10/0 انجیرلو

غان
ی م

گرم
ان 

ست
شهر

 

انگوت 
  0/0  10/0  0/0  41/8  0/0  75/1  0/0  0/0  93/74  85/2  85/1  85/2  85/2 شرقی

انگوت 
  20/2  61/4  61/2  25/6  43/8  43/7  25/1  25/1  83/56  42/2  25/1  61/3  0/0 غربی

پائین 
  0/0  33/3  33/4  67/5  33/4  33/3  0/0  33/3  59/0  0/0  0/0  0/0  33/4 برزند

اجارود 
  0/0  0/0  0/0  33/12  10/0  10/0  0/0  0/0  61/0  0/0  0/0  0/0  0/0 شمالی

اجارود 
  0/0  26/5  26/5  91/7  91/7  52/10  63/3  0/0  78/64  26/5  63/3  63/2  63/3 غربی

اجارود 
  69/8  69/8  69/7  69/8  0/0  69/7  0/0  0/0  56/60  0/0  0/0  8/24  69/7 مرکزئ

اجارود 
  56/3  13/5  69/8  13/5  13/5  13/5  0/0  56/2  67/67  0/0  56/3  56/3  56/3 شرقی

  0/0  55/5  55/4  9/9  9/8  64/13  0/0  0/0  27/76  0/0  0/0  0/0  0/0 انی
  0/0  34/8  34/8  50/11  86/21  67/15  34/8  17/5  33/82  0/0  0/0  67/15  17/5 آزادلو

  

  
  ها با استفاده از تکنیک تاپسیسبندي دهستان: رتبه3شکل 
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  گانه سه هايمدل یافتگیتوسعه ضرایب اساس بر منطقه هايدهستان بنديرتبه: 3جدول
 TOPSIS VIKOR  SAW  نام دهستان  نام شهرستان

  رتبه نهایی  ضریب توسعه  رتبه نهایی  ضریب توسعه  یرتبه نهای  ضریب توسعه

غان
د م

سابا
 پار

تان
رس

شه
 

  2 0/189  11 0/287  10 0/537 ساواالن
  8 0/068  7 0/205  6 0/57 اصالندوز

  4 0/138  12 0/363  15 0/514 قشالق شمالی
  3 0/155  9 0/264  12 0/535 تازه کند

  5 0/092  5 0/143  4 0/598 محمودآباد
غربی قشالق  0/ 157  5  0/14 4  0/03 18  

غان
ر م

سوا
له 

 بی

  14 0/044  13 0/387  9 0/539 قشالق شرقی
  1 0/209  15 0/49  13 0/534 گوگ تپه

  17 0/036  6 0/194  8 0/545 قشالق جنوبی
  13 0/046  18 0/729  16 0/51 انجیرلو

غان
ی م

گرم
ان 

ست
شهر

 

  19 0/029  3 0/114  2 0/686 انگوت شرقی
ربیانگوت غ  0/5 18  0/42 14  0/053 10  

  12 0/046  10 0/265  14 0/526 پائین برزند
  16 0/036  2 0/105  3 0/631 اجارود شمالی
  9 0/061  17 0/522  11 0/537 اجارود غربی

  6 0/089  16 0/512  19 0/483 اجارود مرکزي
  11 0/051  8 0/236  7 0/551 اجارود شرقی

  15 0/037  1 0/09  1 0/724 انی
  7 0/089  19 1  17 0/503 آزادلو

  

  
  تکنیک ویکور ازبا استفاده  هادهستان بنديرتبه: 4شکل 
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  SAW تکنیک ازبا استفاده  هادهستان بنديرتبه: 5شکل 

  
  هاي هر دهستان با توجه به تکنیک کپلندمقایسه زوجی و تعداد برد و باخت نتایج: 4جدول 

  انی  

رود
اجا

 
الی

شم
 

وت
انگ

 
قی

شر
 

الق
قش

 
بی

غر
 

آباد
مود

مح
 

الق
قش

 
وبی

جن
 

دوز
صالن

ا
 

رود
اجا

 
قی

شر
 

ازه
ت

 
 کند

ین
پائ

 
زند

بر
 

الن
ساوا

  

الق
قش

 
الی

شم
 

الق
قش

 
قی

شر
 

وت
انگ

 
بی

غر
 

گ
گو

 
 تپه

رود
اجا

 
زي

مرک
 

رود
اجا

 
بی

غر
 

رلو
جی

ان
دلو  

آزا
    

  M M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  18  - انی
  X -  X  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  16 شمالی اجارود
  X M  -  M  M  M  M  M  x  M  x  x  M  M  M  x  M  M  M  13 شرقی انگوت
  X X  X -  x x  x M  x  M  x  x  M  M  x  x  M  M  M  7 غربی قشالق

  M M X M  -  M  M  M  x M  x  x  M  M  M  M  M  M  M  14 محمودآباد
  X  X  X  X  X  -  x  x  x M  x  x  M  M  M  x  M  M  M  7 جنوبی قشالق

  X  X  X  M  X  M -  M  x  M  x  x  M  M  M  M  M  M  M  11 اصالندوز
  X  X  X  X  X  X  X  -  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  11 شرقی اجارود
  M  M  M  M  M  M  M  M  -  M  x  x M  M  M  x  M  M  M  16 کند تازه
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  -  x  M  M  M  M  M  M  M  M  8 برزند پائین

  x  X  X  X  X  X  X  X  X  X  -  M M  M  M  M  M  M  M  8 ساواالن
  M  M  M  M  M  M  M  M  X  M  M  -  M  M M  M  M  M  M  17 شمالی قشالق
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  M  X  M  -  M  M  M  M  M  M  8 شرقی قشالق
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  -  x  M  x  M  M  3 غربی انگوت
  X  x X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  -  M  x  M  M  3 تپه گوگ
  X  X  X  M  X  M  M  M  X  M  X  X  M  M  M  -  M M  M  11 مرکزي اجارود

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  M  M  M  -  M  M  5 غربی اجارود
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  M X  X  X  -  M  2 انجیرلو
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  M  X  X  -  1 آزادلو

  3  5  4  8  5  8  7  9  3  12  4  6  13  16  14  13  14  17  18    

 
 و بررسـی  منظوربه آمده ودستبا توجه به نتایج به

دستیابی بـه   یکدیگر و اب هاروش نتایج تردقیق مقایسه
 روش مانند ادغامی هايروش از توانتر مینتیجه دقیق

 اسـتفاده  لندکپ روش و برداري روش ها،رتبه میانگین

 لنـد کپ تکنیک از اجماع براي بررسی این در نمود که
)capland( شده است. گرفته بهره  

هـا را  لند، تعداد بردهـا و تعـداد باخـت   تکنیک کپ
کـه   صـورت نیبـد کنـد.  ار مشـخص مـی  براي هر معیـ 
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چنانچه در مقایسه زوجی، یک معیار بر معیار دیگـر بـا   
(بـرد) نشـان    Mاکثریت آرا ارجح شناخته شد آن را با 

اکثریـت وجـود    رأيدهند و اگـر در ایـن مقایسـه،    می
ــا آرا  ــاهمنداشــت و ی ــا   ب ــود، ب (باخــت)  Xمســاوي ب

جحیت ۀ ارمنزلبه Mشوند. در این روش، کدگذاري می
ارجحیت سـتون بـر سـطر     منزلهبه Xسطر بر ستون و 
 بردهـا هـر سـطر، تعـداد     کـردن جمعاست. در ادامه با 

)C∑( هـا و نیز هر ستون تعداد باخت )R∑   بـراي هـر (
امتیـازي   تینها در). 4جدول ( گرددمعیار مشخص می

کـردن تعـداد    بـاکم  دهـد یمـ لند به هر گزینه که کپ
 .شـود محاسبه می )∑Cدها (بر تعداد) از ∑R(ها باخت

 بـه  منطقـه مغـان   هايدهستان بنديسطح 5شکل  در
کپ لند نشان داده شده است. در این راستا براي  روش

اي یـافتگی از تحلیـل خوشـه   نشان دادن درجه توسـعه 
بنـدي  در ایـن روش مـالك طبقـه    استفاده شده است.

 هــايشــاخصمغــان براســاس  منطقــۀ هــايدهســتان
  ل ذیل صورت پذیرفته است.مختلف توسعه جدو

 
  منطقه مغان هايدهستاناجتماعی در سطح  هاينابرابريمقادیر سنجش : 5جدول 

  - 50تا  -30  - 30تا  -10  -10تا  10  10تا  30  30تا  50  کپلند
  بسیار محروم  محروم  نیمه برخوردار  برخوردار  بسیار برخوردار  وضعیت برخورداري

  
ه زوجـی بـرد و   در پایان براساس مـاتریس مقایسـ  

 05/21که  گرددمیمشخص  5باخت در جدول شماره 
از حیـث نـابرابري اجتمـاعی در     هـا دهسـتان درصد از 

در  هــادهســتاندرصــد از  89/57وضــعیت برخــوردار، 
ــز در   21وضــعیت نیمــه برخــوردار و  ــه نی درصــد بقی

. با عنایت بـه مـوارد فـوق    اندشدهوضعیت محروم واقع 
ـ   گرددمیمشخص   هـاي دهسـتان االیی از که درصـد ب

ایـن   و انـد قرارگرفتهمنطقه در وضعیت نیمه برخوردار 
هـاي تکنیـک چنـدمعیاره    امر با توجه به پراکنش پهنه

 این امـر اسـت کـه پـراکنش مناسـبی از      نشان دهندة

مورد مطالعـه   لحاظ وضعیت اجتماعی در سطح منطقۀ
بـه   تـوان می هاآنلحاظ نشده است که از دالیل اصلی 

بـا   هـا شهرسـتان جمعیـت در نـواحی مرکزیـت     جاذبه
در  هـا آن بهینـۀ  هايتواناییها و یت وجود پتانسیلقابل

از دالیـل محرومیـت بعضـی    چنـین  است و هـم منطقه 
از  هـا آنبـه دوري   تـوان مینسبت به سایر  هادهستان

مرکزیت شهرستانی و عـدم تخصـیص مراکـز بـه ایـن      
 هرکـدام ایی نهـ  بنديرتبه. جدول ذیل باشدمیمناطق 

در نقشـه   هـا آن برخورداريرا با وضعیت  هادهستاناز 
  .دهدمینشان 

  

  
  هاي منطقه مغان براساس تکنیک ادغامی کپلندبندي نهایی دهستان: رتبه6شکل 
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  تکنیک کپلند اساس برمنطقه مغان  هايدهستاننهایی  بنديرتبه: 6جدول  
  وضعیت توسعه  بنديرتبه        دهستان

  1  15  3  18 انی

  2  13  3  16  کند تازه  برخوردار
  3  11  5  16  شمالی اجارود
  4  11  6  17  شمالی قشالق
  5  9  4  13  شرقی انگوت

  نیمه برخوردار

  6  9  5  14  محمودآباد
  7  4  7  11  اصالندوز
  8  4  4  8  ساواالن

  9  2  9  11  شرقی اجارود
  10  - 1  8  7  غربی قشالق
  11  - 1  8  7  جنوبی قشالق

  12  - 2  13  11  مرکزي روداجا
  13  - 4  12  8  برزند پائین
  14  - 5  13  8  شرقی قشالق
  15  - 9  14  5  غربی اجارود
  16  -11  14  3  تپه گوگ

  17  -13  16  3  غربی انگوت  محروم
  18  -15  17  2  انجیرلو
  19  -17  18  1  آزادلو

  1394منبع: نگارندگان،
  

  گیرينتیجه
 يهايو نابرابر یافتگیتوسعه يهاشاخص ییشناسا

بـه   یابیدسـت  راسـتاي مهـم در   یگـام  يادرون منطقه
و تحلیــل  ینســب یمتــوازن و عــدالت اجتمــاع ۀتوســع
 نابرابري کاهش واقع . دراست سرزمین پهنۀدر  فضایی

 در جامعـه  امکانات و از منابع، دستاوردها يمندبهره در
 منظـور به و مختلف مناطق یافتگیتوسعهدرجۀ  شناخت

بررسـی توسـعه و    . بـه عبـارتی  باشـد یمـ  ریـزي برنامه
خصـوص در  هنابرابري مناطق و امر آمایش در جهان و ب

 اسـت. کشورهاي در حال توسعه داراي اهمیت فراوانی 
براي بررسی سطوح مختلف توسـعه در سـطح محلـی،    

المللی در ابعاد مختلف اجتمـاعی،  اي و حتی بینمنطقه
رهـاي مختلفـی   هـا و ابزا اقتصادي و فرهنگی، تکنیـک 

ن طریق نواحی مختلف از لحاظ ابداع شده است تا از ای
تا زمینه و بستري بـراي   بندي شودتر رتبهدقیق توسعۀ
توسعه در سـطح محلـی و ملـی و بـه      يهايزیربرنامه

  باشد.امکان پذیر  ویژه براي مناطق کمتر توسعه یافته

و  یـافتگی توسعهتوجه به نحوه و شرایط  بیناین در
ــاب ــطح   ن ــواحی و در س ــاعی در ن ــث اجتم رابري از حی

بـه   اسـت اهمیـت دو چنـدانی برخـوردار     از هادهستان
لزوم توجه به موضـوع مـورد نظـر مشـخص      طوري که

 در سـطح  و بـه ایـن دلیـل مطالعـه مـوردي      گـردد می
ــه ــر      منطق ــه زی ــتان ب ــه شهرس ــاظ س ــا لح ــان ب مغ
بـدین   ولحاظ شده است  هاآناز  هرکدام هايدهستان

مورد استفاده قرار روندي شاخص اجتماعی  13 ،منظور
در میـان   بندياولویتامر توسعه و نابرابري و  گرفته تا

آمـده  هاي به عملطبق بررسی گیرد.مدنظر قرار  هاآن
مشخص گردید که در میان  6و براساس جدول شماره 

ــا   منطقــۀ هــايدهســتان شــمالی اســتان اردبیــل تنه
شـمالی و قشـالق   ارود کنـد، اجـ  انی، تازه هايدهستان

ــايشــاخصشــمالی از لحــاظ  اجتمــاعی در بخــش  ه
و یـک تـا چهـارم     هـاي رتبـه و به ترتیب بـا  برخوردار 
انگـوت شـرقی، محمودآبـاد، اصـالندوز،      هـاي دهستان

ساواالن، اجارود شرقی، قشالق غربی، قشـالق جنـوبی،   
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اجارود مرکزي، پایین برزند، قشـالق شـرقی و اجـارود    
از  قـرار دارنـد و   پـنجم تـا پـانزدهم    يهارتبهدر  غربی

و در  ندهسـت  نیمـه برخـوردار   ،لحاظ وضـعیت توسـعه  
گوگ تپه، انگوت غربی، انجیرلـو و   هايدهستاننهایت 

جـاي  آزادلو به لحاظ وضعیت توسعه در شرایط محروم 
انتهایی جدول برخـورداري از   در چهار رتبهاند و گرفته

لـزوم   لـذا  ؛قـرار دارنـد   ايمنطقـه توسـعه   هايشاخص
نسـبی ایـن    و توسـعۀ  براي آمـایش بهینـه   ریزيبرنامه

در  .طلبدمیرا آموزشی  تسهیالت ،هادهستانمناطق و 
کـه   دهدمیو یا رد فرضیات تحقیق، نتایج نشان  تأیید

عدم تعادل  یاجتماع هايشاخصعدم تعادل در زمینه 
مغان به وضوح قابـل مشـاهده    منطقۀ هايدهستاندر 

تفاوت برخورداري و عـدم تعـادل در سـطح     بوده و نیز
 6و در جدول شـماره   فوقکه در  طورهمانشهرستان 

تحقیـق   همچنـین نتـایج   ؛باشـد مینیز اشاره شد، زیاد 
ــه    ــت ک ــانگر آن اس ــتانبی ــايدهس ــز  ه دور از مراک

 مجاور شهرسـتان در  هايدهستانشهرستان نسبت به 
در کـه   طـور همـان ، انـد قرارگرفته يترمحروموضعیت 

ــیمشــاهده  6 شــکل شــمارة ــايدهســتان، شــودم  ه
مجــاور مراکــز  هــايدهسـتان از  تــرمحــروم ايحاشـیه 

هـاي  با عنایت بـه نتـایج فـوق تفـاوت     .استشهرستان 
 مغـان  هاي منطقۀفضایی توسعۀ اجتماعی در دهستان

اي کـه  گونـه کند. بـه از الگوي مرکز پیرامون تبعیت می
وردارتر و پیرامـون  برخـ  هادهستانمرکزیت هر کدام از 

نـین  چخورداري بیشتري برخوردار است. هـم از عدم بر
 ریـزي برنامـه هـاي  نشان می دهد کـه اولویـت   6شکل 

بـه  اجتماعی باید از پیرامون به مرکـز صـورت پـذیرد.    
عبارتی اولویـت اول بایـد پیرامـون و سـپس مرکزیـت      

ــد.   ــه باش ــورد توج ــذکور و   م ــوارد م ــه م ــه ب ــا توج ب
هاي مورد اسـتفاده در  لآمده از مدلگیري به عمنتیجه

منطقـه شـمالی اسـتان    این پژوهش براي آمایش بهتـر  
 و توسـعۀ ایـن منطقـه    هـاي دهسـتان اردبیل و توسعه 

ي پیشنهادهامورد مطالعه  در حوزة تسهیالت اجتماعی
 :گرددمیبه شرح ذیل ارائه 

 موزشـی آخـدمات   ۀو ارائـ موزشـی  آایجاد امکانات  -
دادن یـت قـرار  وم و در اولومحـر  هايدهستانبراي 
از حیث  براي توسعۀ ریزيبرنامهدر  هادهستاناین 

  اجتماعی؛ هايشاخص
الگـوي مناسـب    نمـودن  ایمهایجاد تعادل نسبی و  -

مــورد  هــايشهرســتانمتــوازن در ســطح  توســعه
خصوص در شهرستان بیله سوار از حیـث  هبمطالعه 
  .اجتماعی هايشاخص

بـا   جغرافیـایی فضـا  ش براي ایجاد آمای ریزيبرنامه -
 تأثیرگـذار  هـاي شـاخص  هـا و  زیـر سـاخت  لحاظ 
 با لحاظ شرایط توسعه پایین به باال؛ ايمنطقه

 ايمنطقـه نیازسنجی و تخصیص اعتبارات توسـعه   -
براساس الگوي توسعه سـرزمینی اسـتان بـا لحـاظ     

مناطق کمتر توسعه یافته و به ویـژه منـاطق    مؤکد
 محروم از لحاظ وضعیت توسعه؛

 ورد در مناطق محـروم  مطالعات خُ سترش دامنۀگ -
 یـی تخصـص گرا  توجـه بـه  توسعۀ این منـاطق بـا   

 از مناطق محروم؛ هرکدام
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