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،آمایش جغرافیایی فضامجله   
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1395سال ششم/ شماره مسلسل نوزدهم/ بهار   
  

  ان اردبیلتموردي: اس مطالعۀ .ي شهريها گاهسکونتسنجش و ارزیابی پایداري 
 

  3علی مجنونی*، 2، احمد آفتاب1فر حسین نظم
  ریزي شهري،دانشگاه محقق اردبیلی   دانشیار گروه برنامه1

  ریزي شهري دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوي دکتري برنامه2
  ریزي روستایی دانشگاه محقق اردبیلی جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی3

  14/4/94؛ تاریخ پذیرش:  31/6/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
شـناخت آن   بـراي  و باشـد مـی  مکانی و زمـانی  شرایطبسته به وا که اي داردابعاد گسترده شهري پایدار سکونتگاههاي ۀتوسع

 بـا نیز  پژوهشاین  .بررسی و ارزیابی شود یطیمح ستیزجتماعی، اقتصادي و ابعاد گوناگون ا هاي پایداري ازشاخص ضروري است
اردبیـل  اسـتان  ي شـهري  هـا  گاهسکونت تحلیلی و کمی در -به روش توصیفی  پایدار توسعههاي شاخص سنجش و ارزیابی هدف

و همچنـین آمارهـا و    1390آمـاري سـال    از طریـق سـالنامه   شـاخص)  50( نیـاز هاي مورددادهبدین منظور  .صورت گرفته است
سـنجش و ارزیـابی پایـداري    پایـداري،   رسپس با اسـتفاده از مـدل بـارومت    آوري شدهمختلف جمعو نهادهاي  ترااداهاي  گزارش
. اسـت موردبررسی قرارگرفتـه  استان اردبیلهاي در شهرستان یطیمح ستیزدر ابعاد اجتماعی، اقتصادي و هاي شهري گاهسکونت

 ازنظـر مرکـز اسـتان    عنـوان  بـه اردبیـل   سـتان شهرمیـزان پایـداري   که  دهدنشان می مدل بارومتریکسازي پیادهاز نتایج حاصل 
 هايشهرسـتان ) با اختالف زیـادي نسـبت بـه دیگـر     71/0( ياقتصادپایداري هاي شاخصو  )79/0( یاجتماعپایداري  هاي شاخص
با اختالف زیـادي نسـبت بـه مرکـز اسـتان در وضـعیت       نیز هاي استان شهرستان سایر .قراردارد در وضعیت پایداري بالقوهاستان 

 )،68/0سـوار ( هـاي بیلـه  بـه ترتیـب شهرسـتان    نیـز  یطـ یمح سـت یز هـاي شـاخص  نظر ازناپایداري و ناپایداري بالقوه قرار دارند. 
در  .چهارم قـرار گرفتـه اسـت    جایگاهدر  )41/0( لیاردب اول تا سوم و شهرستان مرتبۀدر  )54/0آباد (پارس )،58/0( شهر نیگمش
بـا  ) در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بنـابراین  35/0(میانگین کل رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم با امتیاز  نظر ازاستان اردبیل  ،کل

توان نتیجه گرفت که سطح پایداري در ایـن اسـتان از وضـعیت مناسـبی     هاي استان اردبیل میتوجه به شرایط پایداري سکونتگاه
  .نمایدضروري می با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت هر منطقه متناسب  ریزيبرنامهو  نیستبرخوردار 

  
  .استان اردبیل هاي شهري،گاهسکونت بارومتریک، پایداري، مدل سنجش :کلیدي هايواژه

  

  1مقدمه
  مسئلهبیان 

افــزایش  ی ونشــینشهرافــزایش ویژگــی عصــر مــا 
هاي کوچک و شهر ۀعیت شهرها و به تبع آن توسعجم

 از درصـد  دو حـدود  تنها شهرها که این بزرگ است. با

 از نیمـی  از بـیش  هـا  آن اند،کرده اشغال را سطح زمین
 55 حدود نرخی با که دارند اختیار در را جمعیت جهان

اسـت (قرخلـو،    افـزایش  حـال  در سـال،  در میلیون نفر
 رشد از متأثر شهري، ۀجامع روزافزون ۀتوسع ).2: 1385

                                         
  a.majnoony@gmail.comنویسنده مسئول: *

 بـدون  يوسـازها  ساخت به مهاجرت، و جمعیت ۀرویبی
 و شده شهرها منجر یمهارنشدن گسترش و ریزيبرنامه

 آورده وجـود  به ها آن فضایی ساخت در زیادي تغییرات
 از هـاي ناشـی  بحـران  و مسـائل  به گوییپاسخ در. است

 بـراي  رویکردهاي جدیدي و مفاهیم ،الذکر فوق اتفاقات
پایدار، ۀتوان توسعمی کهه گردید مطرح آتی هايتوسعه

 نیز اخیراً و شهرنشینی جدید، 2محیطی - عدالت زیست

). Barton et al., 2003: 18( برد نام را 3هوشمند توسعۀ
کـه   تاس بخشالهام )اينمونه( پارادایمی پایدار، ۀتوسع

                                         
2. Environmental justic 
3. Smart growth 
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 و تجاري هايسازمان ها،حکومت گذشته سال 25 طی
 اندپذیرفته راهنما اصل یک عنوان به را آن نیز شهروندان

 آن سـنجش  و آن مـوردنظر  اهـداف  به رسیدن براي و

 و گیـري  انـدازه  کـه   يطور به .انداندیشیده راهکارهایی
-سکونت داریپا ۀتوسع هايسیاست در پیشرفت ارزیابی

پژوهشگران  توجه کانون ،1990 ۀده در شهري، يهاگاه
 :Scottish Executive Social Research, 2006بـود ( 

 در ناپایـداري  عامالصـلی  شـهرها  آنان ازنظر زیرا؛ )26

 و پایـداري شـهري   ،درواقـع  و رونـد می شمار به جهان
 . بـر ایـن  هسـتند  احدو مفهومی دو هر جهانی پایداري

 ابعاد مختلف و شهرها ذاتی پیچیدگی به توجه با اساس،

 برايکلیدي  و اصلی عوامل شناخت ،ها آن يرگذاریتأث

 رسد. درنظر می به ضروري شهري پایداري به یابیدست

هاي پایـداري و همچنـین ارزیـابی بـا     مؤلفه راستا، این
 را شهري مدیران تواندمی هارویکرد بهبود این شاخص

کمـک کنـد    شـهرها  پایـداري بیشـتر   به یابیدست در
 ۀامروزه توسع ).2: 1388زاده دلیر و همکاران، (حسین

 این باو  اههاي شهري ابعاد مختلفی داردگسکونت پایدار
بهینـه از   اسـتفادة پایدار به  که از دیدگاه عموم توسعۀ

 هـاي پایـداري  منابع طبیعی اشاره دارد، اما سایر جنبه
 طـور  بـه امکانـات و   نظیر کیفیت زندگی، توزیع عادالنۀ

کلی خوب زندگی کردن انسان امروزه از اهمیت فراوانی 
   .)Van De Kerk & Manuel, 2008: 3( برخوردار است
ــابنــابراین  ــ ب ــنتوجــه ب ــداري کــه  ه ای ســطح پای

افزایش دلیل  هاي روستایی استان اردبیل بهگاه سکونت
روزافزون جمعیت شهرنشین، نبـود سیسـتم مـدیریتی    

بروز .. منجر به .به جهت توزیع بهینه امکانات و عقالنی
از اسـتان شـده کـه    شـهرهاي  هایی در سـطح  نابرابري
وضـعیت  از  رانیگمیتصمعدم شناخت مدیران و طرفی 

کــارآیی عـدم  هـا پایــداري منجـر بــه   شــاخصکنـونی  
: 1393اسـفندیاري،  (، هایی اجرایـی شـده اسـت    برنامه

لـزوم شناســایی  رســد بـه نظــر مـی   بنـابراین . )17-16
گاههاي شـهري و  متغیرهاي مرتبط با پایداري سکونت

همچنین انتخاب یک مدل کاربردي که بتوانـد شـرایط   
هـد از اهمیـت   شیوه نشان دفعلی شهرها را به بهترین 

هدف اساسی ایـن   در این راستا،زیادي برخوردار است. 
 ۀمختلف توسـع  هايشاخص و سنجش پژوهش واکاوي

 پرسشگویی به سه پاسخ، مند نظام يپایدار در رویکرد
  اساسی زیر است:  

ي هـا  شهرسـتان ي استان اردبیل ها یژگیوبا توجه به   - 
پایـدار در چـه سـطحی قـرار      ۀتوسع ازنظراین استان 

 دارند؟
شکاف بین رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم در سطح   -

 سطحی قرار دارد؟ در چه ها شهرستان
ي شـده  ریـ گ انـدازه با توجه بـه سـطح معیارهـاي      -

 هـاي توسـعه  ي الزم براي افزایش شـاخص ها برنامه
 ؟است  کدامپایدار 

  

 مبانی نظري
اسـت کـه    مدت یطوالنپایدار حاصل تکامل  ۀتوسع

ها و نیازهاي مـردم و بـا در   با توجه به خواست همواره
نظـر گـرفتن شــرایط سیاسـی، اقتصـادي، اجتمــاعی و     

 امروزي درآمـده اسـت   مفهوم  بهه و تغییر یافتمحیطی 
)Michael et al., 2014: 497 (     بـا توجـه بـه شکسـت

 ۀتوسـع توانایی رویکـرد   نیزرویکردهاي قبلی توسعه و 
، این گویی به مشکالت شهرهاي امروزيپاسخ در داریپا

 محافل در موردبحث اصلی موضوعاتیکی از   د،رویکر

 توسعه مختلف هايانگاره برآیند و ریزيو برنامه توسعه

؛ )86: 1385 پـور،  ن ساسـا  و دلیـر  زاده (حسـین  اسـت 
دانسـت   جانبه همهتوان فرآیندي بنابراین توسعه را می

جامعـه بـه سـمت از میـان      بایستآن می از رهگذرکه 
نیافتگی (مثـل گرسـنگی، فقـر،    برداشتن عوامل توسعه

پذیري اجتمـاعی و بیکـاري) در جهـت    بیماري، آسیب
رود و منجر به پایداري  شیپ بهمثبت و با سرعت معین 

 بنـابراین ). 10: 1390جوامع گردد (سـرور و موسـوي،   
هـاي  گاهسـکونت  ۀدر توسـع  پایـداري ارزیـابی میـزان   

-تمامی جنبـه  که است پایدار توسعۀ از ايگونه شهري
 در را هاي انسانی و محیطیجنبه جمله ازهاي توسعه 

خواهد  میسریابی به این هدف زمانی . دستردیگ یم بر
یـک رویکـرد    عنـوان  بـه ي پایدار رویکرد توسعه بود که

هـاي  یـافتنی بـه بطـن اصـلی برنامـه     دستارزشمند و 
و رویکــرد اصــلی مــدیران و    کنــدتوســعه رســوخ  

 بـه  .)Dimitrova, 2014: 124( تلقی شود زانیر برنامه

 يا گونـه  به امکانات و خدمات ۀبهین توزیع دیگر عبارت
 يهـا  هو گـرو  اقشـار  تمـامی  نفـع  بـه  کـه  شود هدایت
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 فضـائی  و اجتمـاعی  عـدالت  وباشـد   جامعـه  اجتماعی

 در فضـایی  ). عـدالت 193: 1383یابـد (پـاگ،    تحقق

 از را ويفرد،  هر زندگی مکان که معناست بدان شهرها

 فضـایی،  يها ينابرابر نکند. محروم اجتماعی استحقاق

 در را همگانی حیات بهبود که باشد موجه تنها هنگامی

 ).52: 1392(مبــارکی و عبــدلی،  داشــته باشــد پــی
 ۀتوسع به شهري توان گفت که رویکردهايبنابراین می

 را عملـی  هـاي  برنامه و ها سیاست ریزي پی روندپایدار،

 ابعـاد  بـه  توجـه  بـدین منظـور   د،کـر   خواهـد  تسهیل

 ۀتوسع هاي ریزي سیاست پی در هاي شهريگاهسکونت
 اسـت  ناپـذیر  اجتنـاب  بلکه  بسیار ضروري شهري پایدار

)Munier, 2006: 92.( تواند می زمانی شهر یک اصل در 

 و عملکرد ساختار، که گردد تلقی پایدار شهري عنوان به
 را آن و بوده پایبند واحد سیارة اصل بر آن هاي سیاست

 مفهـوم در کل  .)Egger, 2005:5بشناسد ( رسمیت به

فرهنگـی،   اهـداف و رویکردهـاي   بتواند باید پایدار شهر
 اهـداف  چنـین  مهـ   و محیطـی  اقتصـادي،  اجتمـاعی، 

که منطبق بر واقعیـات عینـی هـر     را سیاسی و کالبدي
گـویی بـه   توان پاسخ و ردنمایش گذا جامعه هستند به

 خصوص بههاي انسانی و گاهسکونت کلیدي هاي ویژگی
 بـه  برابـر  دسترسـی  ماننـد را هـاي شـهري   گاهسکونت

ایجـاد   معمـاري،  و هنـر  در زیبـایی  اساسـی،  خـدمات 
 بـالقوه  هـاي  پتانسیل و ها توانایی يریکارگ بهخالقیت و 

حـداقل   منـابع بـا   از بـرداري  بهره در کارایی ،دانشهرون
: 1386کـاظمی،  ( داشته باشد  اکولوژیکیاثرات مخرب 

-پایـدار سـکونت   ۀعالوه بر آن ارزیابی توسـع  )11-10
هاي شهري بایسـتی از توانـایی الزم بـراي بررسـی     گاه

 کیفیـت  مواردي مانند کیفیت مناسب محـیط زیسـت،  
 هــاي فرصــت ۀتوزیــع عادالنــ ةنحــو ،مناســب زنــدگی
بدون در نظـر   شهروندان تمام بیندر پیشرفت و ترقی 

حـق   ،آزادي بیـان  ،اجتمـاعی  طبقـۀ  جنسیت و گرفتن
 و مـدیریت در  اظهارنظرمشارکت داوطلبانه و همچنین 

 :Liu et al., 2012( برخوردارباشـد  شـهري روایی حکم

 بایـد با این حال در تعیـین پایـداري یـک شـهر      )160
 و زندگی کیفیت جهت در هاي مدیریتیحرکتتمامی 
 تعـارض  عنـوان  بـه  که ي صورت گیردا جنبه دو بررسی

 شـهرها  بایـد  ؛ زیـرا شـود  مـی  مطـرح  خود و شبکه بین
 یعنـی  جنبـه  دو ایـن  بین راالزم  هماهنگی و سازگاري

 و »بـودن  جهـانی  رقابـت  شـهري ۀ شـبک  از جزئـی «

 نماید برقرار ،»خود ساکنان شنوديخ و منديرضایت«
)Murgante et al., 2011: 8-9(.    همچنـین پایـداري

 شـهر  از جـامع  تعریفـی  بر مبتنی شهرهاي گاهسکونت
 را آن خـود  هـاي  ویژگـی  بـه  توجه با شهري هر تا است

 بـا  انطبـاق  جهـت  را اي ویـژه  گیري جهت و کند تفسیر
، به عبارتی ارزیابی و کند انتخاب پایدار شهر عام اهداف

رکـن  هـاي شـهري   گاهش سطح پایداري سکونتسنج
ــهاصــلی  ــر برنام ــا يزی ــا و اهگي ســکونته ــهه ــو ب  ژهی
شـود کـه در حـل    هاي شهري محسوب میگاه سکونت

مشـــکالت اجتمـــاعی، اقتصـــادي و منـــابع طبیعـــی 
ی بســیار زیــادي اثربخشــي شــهري از هــاگاه ســکونت

درکل ؛ )Timur and Getz, 2009: 223( استبرخوردار 
تـوان  را مـی  پایـدار   با رویکـرد توسـعۀ    شهري ۀتوسع
و  هـاي زیرسـاخت  در توزیـع   دنظریـ تجدبراي  یمبنای

ــات ــی   امکان ــی، فرهنگ ــاعی، سیاس ــادي، اجتم ، اقتص
 ۀشهري تلقی کرد که هـدف آن در درجـ   ...و  محیطی

اول بهبود فرایند شهرنشینی و روند شهرگرایی، تـرمیم  
کردن اقتصاد شهري و  سامانمندمحیط زیست شهري، 

زنـدگی   و فرهنگی هاي سیاسی، اجتماعی تقویت جنبه
-میــزان پایــداري ســکونت شــهري از طریــق ســنجش

تـر دسـتیابی بـه    جـامع  یو یا به عبارت هاي شهريگاه
-Morberg et al., 2013: 766اسـت ( عدالت اجتماعی 

767.(  
  

 ی تحقیقشناس روش
 تحقیـق،  اصـلی  هدف و موضوع ماهیت به توجه با

کاربردي و رویکرد حاکم بر فضاي تحقیـق   یقنوع تحق
 21آمـاري   باشد. جامعـه توصیفی ـ تحلیلی و کمی می 

شهرسـتان   10شهر واقـع در اسـتان اردبیـل در قالـب     
 .اســت  1390سیاســی  -تقســیمات اداري براســاس

منظور در گام نخست پس از تدوین مبانی نظري،  نیبد
ــه ــا پایــداري    ي از شــاخصا مجموع ــاي مــرتبط ب ه

در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، محیطی کـه   هاگاه تسکون
هــاي دارنــد مشــخص و ســپس دادهي کــاربرد بیشــتر

سرشــماري نفــوس و از  هــامتناســب بــا ایــن شــاخص
، اداره اردبیـل  هاي آمـاري، اسـتانداري   مسکن، سالنامه

طبیعی، سازمان محیط زیست، سازمان مسـکن و   منابع
، مرکـز آمـار ایــران   وپـرورش  آمـوزش شهرسـازي، اداره  
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ــد. در جمــع ) 3شــاخص (جــدول  50کــل آوري گردی
 و بـا  شـده  يگـردآور فـوق   گانه سهمرتبط با معیارهاي 

ــار ــدل رادر و ب ــداري در محــیط واســتفاده از م متر پای
 اسـت.  گرفته قرار لیتحل و  هیتجزمورد  Excelافزار  نرم
ــنها در ــه تی ــابی   ب ــنجش و ارزی ــو اولوس ــد تی  يبن

مدل استفاده از گاههاي شهري استان اردبیل با  سکونت
  .ه استگردیداقدام  پایداري يبارومتر

-مجموعـه  سازيهمدل رادار: این مدل که توان یکپارچ
عـام   طـور  بههاي مختلف و متنوع را دارد اي از شاخص

ضلعی است که از هر ضـلع یـک محـور    چندک یشامل 
است. در ایـن مـدل بـه     افتهی امتدادعمود بر مرکز آن 

ازاي هر شاخص، یک ضلع و یـک محـور وجـود دارد و    

گیـري شـده مــرتبط بـا هــر    عملکـرد و شـرایط انــدازه  
 تیـ نها درشاخص بـر روي محورهـا مشـخص شـده و     

شـد  وصـل خواهنـد    بـه هـم  ها نقاط مرتبط با شاخص
)Cecilia, 2006: 90 هـا ماننـد   ). در این روش شـاخص

ــاخه ــا ش ــول قطره ــنظم ح ــاي م ــرهه  دوران ايي دای
) و یک مبناي استاندارد Bossel, 1999: 104( ابندی می

آن مـورد   بـر اسـاس  ها نیز وجود دارد که سایر شاخص
یـابی  دستگیرند. این مبنا ارزش بهینۀ  ر میارزیابی قرا

دهد که نسـبت بـه   به شرایط توسعه پایدار را نشان می
شـرایط  است و در هر محور بـراي حصـول    100و یا  1

بایــد بـا ایـن مبنــا    مـوردنظر  پایـداري، ارزش شـاخص  
  )1( شکل منطبق باشد

  

  
  .)140: 1390(یاري حصار،  پایداري يسو به: رادار راهنماي میزان پیشرفت 1 شکل

  

) فهرسـتی را  CSDمتحد (ملل  ونیسیکم، 21پایدار در آژانس  ي توسعۀهابارومتري پایداري: همزمان با تدوین شاخص
و نهـادي بـوده    یطـ یمح سـت یزتصـادي،  تمام وجوه و ابعاد اجتماعی، اق دربردارندة شاخص منتشر کرده که 140شامل 

، بـارومتري پایـداري ارائـه شـده     محیطی توسعۀ پایدارتماعی و زیستاج ترکیب هر دو ارزیابی منظور به تیدرنها و است
هـا بایـد بـراي رسـیدن بـه      است که هر دوي آن 1رفاه انسانی و عنصر اصلی به نام رفاه اکوسیستمکه مرکب از دو  است

  ).Prescott & Allen, 1995: 48( ارتقا یابند شرایط پایداري
  

  
  )104: 1390(منبع: یاري حصار،  2بندي پایداري از دیدگاه پرسکات و آلن: طبقه2شکل 

                                         
1. Human Welfare 
2. Prescott and Alan 
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پرسکات و آلن حالت پایـداري  بندي طبقه اساسبر
الـی   4/0ت ناپایداري، (الح دهندة نشان )0الی  2/0از (

حالــت  )5/0الــی  6/0) حالــت ناپایــداري بــالقوه، (3/0
) حالت پایداري بالقوه و 7/0الی  8/0پایداري متوسط، (

و  اسـت ) بیـانگر حالـت پایـداري    9/0الـی   1( تیدرنها

  ها بین صفر و یک خواهد بود.گاهسکونت يریقرارگ
  

  هاي تحقیقشاخص
در این پژوهش بر  استفاده موردهاي شاخص

  .باشد یم )1(اساس جدول 
  

  )1393(نگارندگان، یطیمح ستیزهاي اجتماعی، اقتصادي، شاخص و ها مؤلفه :1جدول 
  شاخص  مؤلفه

  اجتماعی

ثابـت، افـراد تحـت     يها تلفن، تعداد به کل جمعیت ، تعداد مشترکین آببه کل جمعیت جمعیت، تعداد مشترکین برق
مراکز بهداشتی و درمانی بـه کـل    نسبت به کل جمعیت، بیمارستان ياه تختپوشش بیمه نسبت به کل جمعیت، تعداد 

نمـایش بـه جمعیـت، تعـداد      يهـا  سـالن ، تعـداد  شش سال به باال عمومی به کل جمعیت يها کتابخانهجمعیت، تعداد 
 همگـانی شـهري فعـال بـه کـل      يهـا  تلفـن ، تعداد جمعیتنسبت به  در طول یک سال برپاشدهفرهنگی  يهاشگاهینما

-به کل آبادي سکنه خالی ازهاي آبادي معکوسعد خانوار، جمعیت، ب به کل باال و سال 6جمعیت، نرخ باسوادي جمعیت 
سال، تعداد افراد تحت  6نسبت به افراد زیر  مهدکودك ، خدماتبه کل روستاها گاز یکش لوله، تعداد روستاهاي داراي ها

امـاکن   تعـداد به کل دانش آمـوزان،   يا حرفهدیدگان سازمان فنی و ، آموزشسوادان یببه کل  يسوادآموزپوشش نهضت 
نفر، معکـوس   1000، مراکز آموزشی به ازاي نسبت به نرخ رشد کل استان نرخ رشد جمعیت ،یتنسبت به جمع مذهبی

  .جمعیتت به کل بنسنرخ بیکاري 

  اقتصادي

، شده کشفبه کل معادن  برداري، تعداد معادن در حال بهرهبه کل جمعیت در طول یک سال شده اعالمشغلی  يها فرصت
نسـبت بـه    صادرشـده مرسـوالت پسـتی   تعداد ، جمعیتبه نسبت  و بیشتر شاغل 10 با حداقل یصنعتفعال هاي کارگاه

 ریال)، تعـداد واحـدهاي بـانکی فعـال    میلیونها (نزد بانک ها سپرده، مبلغ به جمعیت واردشده، تعداد مرسوالت جمعیت
جذب افراد تعداد ، به نسبت گردشگران هاها و اقامتگاه، تعداد هتلساله و باال 10عیت ، نرخ اشتغال جمنسبت به جمعیت

هاي سبک نسبت به تعداد دام نبه تُ کل تولید شیر میزان، نسبت به کل جمعیت شهرستان 1390سال در طول  کارشده
هـزار  نفتـی (  يهـا  فـرآورده مصـرف   ، معکـوس هاي گوشتینسبت به کل دام نبه تُ ، تولید گوشت قرمزو سنگین شیرده

نسبت  صنعتی يهاکارگاه افزوده ارزش، میزان آالت سبک، سنگین و همچنین مصارف خانگینسبت به ماشین مترمکعب)
نسبت  آسفالته هاي ارتباطی، طول کل راهنسبت به جمعیت تحت پوشش اداره کار يها یتعاونتعداد  ،اولیه يها ییدارابه 

شهرسـتان   تنوع منابع درآمـدي  ،به کل استانشهرستان نسبت  ، میانگین مساحت محل سکونتهاي ارتباطیبه کل راه
، معکوس نسبت بناهـاي خشـتی بـه کـل     نسبت به کل استان تومان)هزار(خانوارها درآمد ، متوسط نسبت به کل استان

  .در شهرستان موجود يبناها

  یطیمح ستیز

به کل جمعیت  شهري ها و فضاي سبز، مساحت پاركبه کل مراتع شهرستان هکتار)( کی درجه و مراتع هاجنگلنسبت 
هـر  در شهرسـتان   گنـدم دیـم   دیـ تولمتوسـط  ، به کل بارندگی استان )متر یلیم( انهیسالمیزان بارش  ، ستانهمان شهر

هـاي  نسـبت بـه مسـاحت کـل زمـین      شـده  عیتوز، معکوس مقدار سموم شیمیایی نسبت به کل تولید استان (تن)هکتار
 يهابه کل دام هاي واکسینه شده، تعداد دامشهرستان نسبت به کل کشاورزان شده عیتوزمقدار بذر  ،شهرستان کشاورزي
  .در هکتار (تن در هکتار)شهرستان کل گندم تولیدي تولید گندم آبی به متوسط  ، مقدارشهرستان

  
شایان ذکر است که به دلیل تنوع معیارها، بعضـی  

در  يعدچندب صورت بههاي سنجش پایداري از شاخص
 که با در نظر گرفتن این شـاخص  است شده گرفتهنظر 

ــی  ــا م ــاخص   ه ــی ش ــداد واقع ــت تع ــوان گف ــاي ت ه
 .شاخص بوده اسـت  127در این پژوهش  موردسنجش

مراکز بهداشتی و درمانی به کـل  مثال منظور از  طور به
-جمعیت همان شهر شامل مراکز بیمارستانی، درمانگاه

 ، مراکز تـرك اعتیـاد، مراکـز خـدمات    يروز شبانههاي 

بـه جمعیـت شـهري، مراکـز      پزشـک نسبت اجتماعی، 
  .استخدمات زنان و زایمان و... 

ــامــرتبط  شــده يگــردآوراطالعــات  از  هرکــدام ب
ــا و   ــاي معیاره ــهنماگره ــا مؤلف ــف   ه ــاد مختل در ابع

ي بند طبقهی پس از طیمح ستیز اجتماعی، اقتصادي و
بـه مـدل سـنجش     واردکـردن بـراي   يساز آمادهجهت 

پایداري در چند مرحله به شرح زیر مورد پردازش قرار 
 هاي خام: در این مرحله ارزش اولیـۀ  داده تهیه .گرفتند

 شوند. مربوط به هر نماگر وارد می
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ــۀ ــدول داده تهی ــو  ج ــام همس ــاي خ ــی از ه : برخ
هاي خام با یکـدیگر  هاي موجود در جدول دادهشاخص

نسبت مراکز بهداشـتی بـه   مثال  طور بهو نیستند. همس
 آن و ارزش بـاالي  اسـت  شـاخص مثبـت  کل جمعیت 

شاخص نسبت بناهاي خشتی  که  درحالی همیت دارد؛ا
به کل بناها، شـاخص منفـی بـوده و میـزان کمتـر آن      

 ارزش باالیی دارد.
: هرکــدام از هــاي هــم مقیــاس جــدول داده تهیــۀ

ــدول داده  ــود در ج ــاي موج ــد  نماگره ــا داراي واح ه
 مقیـاس  بـی و بنـابراین بایـد از طریـق    متفاوتی است؛ 

را  هـا  آنبررسـی تطبیقـی   امکـان مقایسـه و    کردنشان
کــه ایــن کــار بـا اســتفاده از فرمــول زیــر   فـراهم آورد 

  پذیر شده است. امکان

푟                     .1معادله  = 	 		 		

		 	 		 	
  

کردن نماگرها با  اسیمق یبدر این فرمول که براي 
، ام iبراي ارزش نماگر  푥 رود یممثبت به کار  جنبۀ
푥  نماگر برابر کمینهi و  ام푥  برابر بیشینه
  .است ام iنماگر 

푟                           .2معادله  = 

در این فرمول که براي بی مقیاس کردن نماگرها با 
 ام iبرابر ارزش نماگر 푥 رود یممنفی به کار  جنبه

푥 برابر کمینه نماگر i است ام.  
-ین گامتر: یکی از مهمهاي نهایی جدول داده تهیه

ر نمـاگر  ارزش نهـایی هـ   هاي تحلیل نماگرها، محاسبۀ
عمال میزان ارزش هرکـدام  است که این کار از طریق إ

انـد،  استخراج به دست آمـده  که در مرحله -از نماگرها
زش هـر شـاخص در   این مرحله ار گیرد، درصورت می

دست آمده  به هاي دادهضرب شده است. ضریب اهمیت 
ارزش واقعی و نهایی مربوط به هر شـاخص را در ابعـاد   

 )3شکل ( دهدتلف نشان میمخ
 

  موردمطالعهمحدوده 
استان اردبیل در شمال غربـی کشـور ایـران بـین     

عرض شـمالی و   42/39تا  45/37یی ایجغرافمختصات 
مسـاحت   .طول شرقی واقع شده است 3/47تا  55/48

که به عبارتی در  است لومترمربعیک 17953این استان 
از مساحت کـل کشـور را بـه خـود      درصد 09/1حدود 

 آذربایجـان  جمهـوري  بـا  شمال اختصاص داده است. از
 کیلــومتر مــرز 5/282بــه  کیــو نزد اســت همســایه

قسـمت   . ازکشـور دارد ایـن   بـا  یو خـاک مشترك آبی 
 از و زنجـان  اسـتان  بـا  جنوب از گیالن استان شرقی با

همچنین . است جوار همشرقی  آذربایجان استان با غرب
بعضی از مشخصات جغرافیایی و انسانی استان اردبیـل  

  ) است.2(مطابق با جدول 
  

  )1390سالنامه آماري سال (منبع:  : مشخصات کلی استان اردبیل2جدول 
  تعداد دهستان  تعداد شهر  تعداد بخش  تعداد شهرستان  درصد مساحت از کل کشور  مساحت کل

17953 09/1  10 25 21 66 

  باسوادي زنان  باسوادي مردان  جمعیت کل  جمعیت شهري  جمعیت روستایی  تعداد روستا
2218 500235 748253 1248488 34/87  21/77  

  
 )1393، ترسیم: نگارندگان( لیاردب: موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان 4شکل 
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  هاي تحقیقیافته
پایـداري کـه    يهـا  مؤلفـه از  هرکدامدر این بخش 

گیري هاي مختلفی است اندازهخود مشتمل بر شاخص
پرسکات و آلـن وضـعیت    يبند طبقه بر اساسو سپس 

تعیـین  و نتـایج آن بـر روي مـدل رادار      ها آنپایداري 
  شود.نشان داده می

ــاعی  ــداري اجتم ــش  : پای ــن بخ ــک از  ارزشدر ای هری
 لیـ وتحل هیـ تجز مـورد  هاي پایـداري اجتمـاعی  شاخص

  .) آورده شده است3(نتایج آن در جدول  و قرارگرفته
 

  )1393(نگارندگان،  پایداري اجتماعی: 3جدول 
 وضعیت پایداري ارزش اجتماعی شهرستان
 پایداري بالقوه 785/0 اردبیل

 ناپایداري بالقوه 234/0  سواربیله
 ناپایداري بالقوه 359/0 آباد پارس

 ناپایداري بالقوه 348/0 خلخال
 ناپایدار 142/0 سرعین
 ناپایداري بالقوه 229/0 کوثر

 ناپایداري بالقوه 352/0 شهر نیگمش
 ناپایداري بالقوه 297/0 مغان
 ناپایداري بالقوه 300/0 نمین
 ناپایدار 197/0 نیر

  
مطابق با نتایج حاصل از جدول پایداري اجتمـاعی  

مرکـز   عنـوان  بـه شهرستان اردبیـل  تنها فت گ توان یم
 داراي پایداري بـالقوه ) 785/0(اجتماعی ارزش بااستان 

ــدو  ــتان آن از بع ــاي شهرس ــارسه ــاد پ )، 359/0( آب
نمـــین )، 348/0)، خلخـــال (352/0( شـــهر نیکمشـــ

کــوثر )، 234/0ســوار ()، بیلــه297/0( مغــان )،300/0(
ــرار   همگــی )229/0( ــالقوه ق ــداري ب در وضــعیت ناپای

ــته و  ــتانداش ــا شهرس ــر (ي ه ــرعین 197/0نی ) و س
  .وضعیت ناپایدار قرار دارند ) در142/0(

  

  
  )1393 ،(نگارندگان استان اردبیلهاي : رادار پایداري اجتماعی شهرستان5شکل 

  
رادار حرکت به سـمت پایـداري اجتمـاعی اسـتان     

ي اسـتان را  هـا  شهرسـتان اردبیل وضعیت هـر یـک از   
 نسبت به پایداري کامل نشـان داده و همچنـین دامنـه   

ي هـا  شهرسـتان پایداري اجتماعی را در بـین   راتییتغ
. جهـت حرکـت رادار بـه سـمت     دهـد  یماستان نشان 

از بین نماگرهـاي پایـداري   . باشد یمشهرستان اردبیل 
ــاعی ــم اجتم ــر مه ــاخص نیت ــا ش ــا  ه ــاعی ب ي اجتم

ــداد   ــل نماگرهــاي تع ــراي اردبی ــت ب تأثیرگــذاري مثب
گـاز  آب، بـرق و   نیمشـترک )، تعـداد  000/1جمعیت (

)، 852/0برپاشــده (ي فرهنگــی هاشــگاهینما)، 918/0(
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ي نسبت بـه کـل   ا حرفهدیدگان فنی موزشتعداد کل آ
) و همچنین نـرخ  779/0باال (متوسطه به  آموزان دانش
بـراي   کـه   یحـال  در ؛باشـد  یم) 742/0جمعیت (رشد 

 ،نـد دار وضـعیت ناپایـداري بـالقوه    کـه  ییها شهرستان
)، تعداد روستاهاي 889/0خانوار (عد یی مانند بنماگرها
از بـین   و انـد  هداشتمثبتی  ریتأث) 818/0سکنه (داراي 

ي منفـی نیـز نماگرهـاي    رگـذار یتأثعوامل با  نیتر مهم
) 000/0آموزشـی ( مکـان   و )000/0بیکـاري ( معکوس 

-منفی بوده و براي شهرسـتان  تتأثیرا نیترشیبداراي 
بـه   شدگان مهیبنیز نماگرهاي تعداد  ي سرعین و نیرها

ي بیمارستانی بـه  ها تخت)، تعداد 006/0جمعیت (کل 
ي همگانی به کل ها تلفن)، تعداد 005/0جمعیت (کل 

 آمـوزان  دانـش ) و تعداد مهدکودك به 004/0جمعیت (
کل استان ند. اهسال کمترین تأثیر مثبت را داشت 6زیر 

امتیـاز  میزان پایـداري اجتمـاعی نیـز بـا      ازنظراردبیل 
  در وضعیت ناپایداري بالقوه قرار دارد. 38/0

 عنـــوان بـــهنمـــاگر  20 جمعـــاً: پایــداري اقتصـــادي 
ــاخص ــا شـ ــابی  هـ ــا ارزیـ ــه بـ ــادي در رابطـ ي اقتصـ
 قرارگرفتـه ارزیـابی  ي استان اردبیل مـورد  ها شهرستان

  شده است. ) آورده4که نتایج نهایی در جدول (
  

  )1393(نگارندگان،  پایداري اقتصادي :4جدول 
 پایداريوضعیت  پایداري اجتماعی شهرستان
 پایداري بالقوه 708/0 اردبیل

 ناپایدار 198/0 سواربیله
 ناپایداري بالقوه 349/0 آبادپارس

 ناپایداري بالقوه 252/0 خلخال
 ناپایداري بالقوه 255/0 سرعین
 ناپایدار 197/0 کوثر

 ناپایداري بالقوه 299/0 شهر نیگمش
 ناپایداري بالقوه 326/0 مغان
 ناپایداري بالقوه 271/0 نمین
 ناپایداري بالقوه 216/0 نیر

  

  
  )1393نگارندگان، ( لیاردبهاي استان : رادار پایداري اقتصادي شهرستان6شکل 

 
مرکز  عنوان بهارزش پایداري اقتصادي شهر اردبیل 

که هماننـد پایـداري اجتمـاعی بـا      است 708/0استان 
در وضـعیت   ها شهرستاننسبت به دیگر  زیادي اختالف

ــالقوه  ــداري ب ــهپای ــداري   قرارگرفت ــد پای اســت. همانن
 سـایر شکاف عمیق بین شهرستان اردبیل بـا   ،اجتماعی

هـاي اقتصـادي   شـاخص  ازنظـر  ي اسـتان هـا  شهرستان
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 يهـا  شهرسـتان  ،اردبیـل شهرسـتان  . بعد از وجود دارد
ــارس ــاد (پ ــان ()، 349/0آب ــ)، 326/0مغ ــهر نیگمش  ش

)، خلخــال  255/0ســرعین ()، 271/0نمــین () 299(
پایداري اقتصـادي   ازنظر) همگی 216/0نیر ()، 252/0(

شـهرهاي   انـد؛ و  قرارگرفتهدر وضعیت ناپایداري بالقوه 
وضعیت ناپایدار  در )197/0کوثر () و 198/0سوار (بیله

  قرار دارند.
رادار حرکت به سـمت پایـداري اقتصـادي اسـتان     

حرکت رأس نمودار به سمت شـهر   ةدهند شانناردبیل 
مرکـز اسـتان توانسـته بیشـتر      عنوان بهاردبیل بوده که 

و باعـث توزیـع    نـد منابع اقتصادي را به خود جـذب ک 
 ابع اقتصادي در سطح اسـتان شـود  فضایی ناعادالنه من

ي اقتصادي ماننـد  ها شاخصبه  توان یمکه از آن جمله 
 افـزوده  ارزش)، 989/0فعـال ( تعداد واحـدهاي بـانکی   

ي هــاکارگاه)، تعــداد 975/0تولیــدي (ي هــاکارگاه
داراي اشاره کرد کـه  ) 939/0بیشتر (و  نفر 10تولیدي 

ـ  تـأثیر مثبـت در پایـداري اقتصـادي شــهر      نیتـر  شیب
و  هـا  هتـل یی ماننـد تعـداد   هـا  شـاخص اردبیل بوده و 

ــاه ــا اقامتگ ــافران    ه ــه مس ــبت ب )، 023/0ورودي (نس
و متوسـط   )038/0سـکونت ( محـل  میانگین مسـاحت  

) داراي کمترین تأثیر مثبـت در  048/0ماهیانه (درآمد 

. همچنـین علـت   اند بودهپایداري اقتصادي شهر اردبیل 
ناپایداري شهرستان توریستی سـرعین بـه ایـن خـاطر     

در  موردسـنجش شاخص اقتصـادي   20بوده که از بین 
مثبتـی   ریتـأث  گونه چیشاخص ه 10این پژوهش تعداد 

تنهـا   و ) در پایداري اقتصادي سرعین نداشتند000/0(
 و )000/1ماهیانـه ( یی مانند متوسط درآمـد  ها شاخص

) داراي 875/0بناهـا (  کـل  بـه معکوس بناهاي خشـتی  
کـه بیشـتر ناشـی از ورود     انـد  بـوده ي مثبت رگذاریتأث

جدیـد در   يوسـازها  سـاخت گردشگران و حجم انبـوه  
ج حاصل از جـدول  . همچنین نتایباشد یمشهر سرعین 

و رادار پایـداري اقتصـادي اســتان اردبیـل بیـانگر ایــن     
ستان شهر بهیی که تازه هاگاهسکونتواقعیت است که 

سرعین، کوثر، نمـین، نیـر) نسـبت بـه     اند ( شده لیتبد
تـر  پایداري اقتصـادي پـایین   ازنظرگر ي دیها شهرستان

میـزان پایـداري    ازنظـر  نیـز  هستند. کل استان اردبیل
در وضـعیت ناپایـداري    307/0امتیـاز  اقتصادي نیز بـا  
  بالقوه قرار دارد.

ي پایـداري  ها شاخص تیدرنها: یطیمح ستیزپایداري 
عـد سـوم ارزیـابی پایـداري،     ب عنـوان  بـه ی طیمح ستیز

) 5(کـه نتـایج آن در جـدول     قرارگرفتـه  موردسنجش
  شده است. آورده

  
   یطیمح ستیز: پایداري 5جدول 

 وضعیت پایداري ارزش پایداري شهرستان
 پایداري متوسط 411/0 اردبیل

 پایداري بالقوه 684/0 سواربیله
 پایداري متوسط 547/0 آبادپارس

 ناپایداري بالقوه 299/0 خلخال
 ناپایداري بالقوه 225/0 سرعین
 ناپایدار 154/0 کوثر

 پایداري متوسط 587/0 شهر نیگمش
 ناپایداري بالقوه 366/0 مغان
 ناپایداري بالقوه 312/0 نمین
 ناپایدار 197/0 نیر

  )1393(نگارندگان، 
  

 ازنظـر ي استان اردبیـل  ها شهرستانسطح پایداري 
ي هـا  شـاخص در تضـاد بـا    یطیمح ستیزي ها شاخص

-ه شهرسـتان کـ  يطور به. باشد یماجتماعی و اقتصادي 

شهر بـا  مشگین ،684/0پایداري  ارزش باسوار بیله هاي
وضـعیت   در 547/0امتیـاز  با  آباد پارسو  587/0امتیاز 

. شهرسـتان اردبیـل کـه    انـد  قرارگرفته پایداري متوسط
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ي اجتماعی و اقتصادي با اختالف زیـاد  ها شاخص ازنظر
نسبت به دیگر شهرسـتان در سـطح اول قـرار داشـت،     

در  411/0ی بـا امتیـاز   طیمح ستیزي ها شاخص ازنظر
 سطح چهارم استان قرار گرفته است. 

 

 
  )1393نگارندگان، ( لیاردبي استان ها شهرستانی طیمح ستیز: رادار پایداري 7شکل 

 
شده در یدهسنج یطیمح ستیزاز بین هشت معیار 

 یطـ یمح سـت یزاین پـژوهش بـراي ارزیـابی پایـداري     
شـهرهاي اســتان اردبیــل، معیارهــاي معکــوس مقــدار  

ــیمیایی   ــموم ش ــتوزس ــده عی ــین  ش ــاورزان در ب کش
)، معکوس مقدار تولید گندم دیم به کل گندم 954/0(

) و مقدار تولید گندم آبی به کل گندم 922/0تولیدي (
ــ) داراي 659/0تولیــدي ( در  مثبــتتــأثیر  نیتــر شیب

شهر اردبیل بـوده و معیارهـایی    یطیمح ستیزپایداري 
اسـتان  شهر اردبیل به کـل   يمانند میزان بارش ساالنه

ها و فضـاهاي سـبز شـهر بـه     )، مساحت پارك000/0(
مراتـع  و  اهـ ) و مسـاحت جنگـل  001/0شهر (جمعیت 

ــرین تــأثیر مثبــت در پایــداري    038/0( ) داراي کمت
بــراي ســه  و انــد بــودهی شــهر اردبیــل طــیمح ســتیز

 ازنظـر شهر که  و مشگین آباد پارسسوار، بیله ستانشهر

ی از وضـعیت بهتـري نسـبت بـه     طیمح ستیزپایداري 
اي استان برخوردار هستند معیارهایی هستانبقیه شهر

، تولیـد گنـدم   780/0مانند بارش سالیانه بـا میـانگین   
و معکوس تولید گنـدم دیـم بـا     931/0آبی با میانگین 

ي باال و شاخص مسـاحت  رگذاریتأثاز  750/0میانگین 
) از کمتـرین  214/0شـهري ( ها و فضاهاي سـبز  پارك

ن اردبیـل نیـز   . کـل اسـتا  اند بودهتأثیرگذاري برخوردار 
 378/0 ارزش بـا ی طیمح ستیزمیانگین پایداري  ازنظر

رادار  و در وضعیت ناپایداري بالقوه قـرار گرفتـه اسـت.   
استان اردبیـل   یطیمح ستیزحرکت به سمت پایداري 

 شـده  میترسـ  5 يجدول شماره يها داده يروهم که از 
همسان شهرهاي اسـتان در   نسبتاًبیانگر توزیع فضایی 

دیگر ارزیابی پایـداري توسـعه یعنـی     عدب مقایسه با دو
استاجتماعی و اقتصادي  عدب.  

  
  )1393: رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم استان اردبیل (نگارندگان، 8شکل 
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ي بنـد  سـطح رفاه انسانی و رفـاه اکوسیسـتمی: بعـد از    
ــتان ــا شهرس ــتان ه ــري اس ــاعی،   ازنظ ــداري اجتم پای
ي استان ها شهرستانی، دوباره طیمح ستیزاقتصادي و 

رفـاه اکوسیسـتم و پایـداري کـل      ،رفـاه انسـانی   ازنظر
که امتیازهـاي مربـوط    صورت نیبد؛ اند شدهي بند رتبه

رفاه اکوسیستم  وانعن بهی طیمح ستیزهاي به شاخص
هـاي  هاي اجتماعی و شـاخص و میانگین امتیاز شاخص

گرفتـه شـده    رفـاه انسـانی در نظـر    عنـوان  بهاقتصادي 
پایـداري  هریـک    است؛ و بعد از اخذ میانگین از ارزش

 هاي استان اقدام بـه ترسـیم نمـودار رفـاه    از شهرستان
  .)8(شکل انسانی و رفاه اکوسیستم شده است

-عنصر اصلی مـدل میـزان   عنوان بهنمودار فوق که 
عبـارت اسـت    شود یمسنج یا بارومتر پایداري شناخته 

از یک نمودار دوبعدي که وضعیت سالمتی اکوسیسـتم  
 1 -0ی از نسـب ي هـا  اسیـ مقو رفاه انسانی را بـر روي  

رفـاه انسـانی و    ةدهند نشانیا به عبارتی  دهد یمنشان 
شرایط خیلی بـد تـا خـوب    رفاه اکوسیستمی منطقه از 

 ةدهنـد  نشـان ي کـه در روي ایـن نمـودار    ا نقطه ؛است
وضعیت یک سکونتگاه بـوده بیـانگر وضـعیت پایـداري     

. نمـودار  بودانسانی و اکوسیستمی آن سکونتگاه خواهد
بـه دلیـل    کـه شهرسـتان اردبیـل    دهـد  یمفوق نشان 

کـه بیشـتر بـه دلیـل      ايموقعیت اجتماعی و اقتصادي
ــه       ــبت ب ــت آورده نس ــه دس ــودن ب ــتان ب ــز اس مرک

ــا امتیــاز هــا شهرســتان ــا  747/0ي دیگــر اســتان ب و ب

پایداري بالقوه در صدر نمودار قرار گرفته است و بعد از 
مغـان  )، 326/0شـهر ( )، مشـگین 354/0آباد ( پارسآن 

نیــــر )، 213/0کــــوثر ()، 285/0نمــــین ()، 312/0(
 جـز  بـه ) قرار گرفتنـد کـه   198/0سرعین () و 206/0(

شهرستان سرعین کـه در وضـعیت ناپایـدار قـرار دارد،     
در وضعیت ناپایـداري بـالقوه تمرکـز     ها شهرستانبقیه 

رفـاه انسـانی بـا     ازنظـر یافتند. کل استان اردبیـل نیـز   
در وضعیت ناپایداري بالقوه قـرار گرفتـه    316/0امتیاز 
  است.

امتیازهـاي  مـان ه کـه  عد رفاه اکوسیسـتم نیـز  از ب 
-بیلـه  شهرستان ،باشد یمی بوده طیمح ستیزپایداري 
) در وضـعیت پایـداري بـالقوه و    684/0امتیاز (سوار با 

و اردبیـل بـه    آبـاد  پـارس شـهر،  ي مشگینها شهرستان
 تیوضـع از  411/0و  547/0 ،587/0 ترتیب بـا امتیـاز  

ي مغان، نمین، خلخال، ها شهرستانپایداري متوسط و 
از  )225/0و  299/0، 312/0، 366/0امتیاز (با  سرعین

ي نیر و کوثر به ها شهرستانوضعیت ناپایداري بالقوه و 
در وضـعیت ناپایـدار رفـاه     154/0و  197/0ترتیـب بـا   

رفــاه  ازنظــراکوسیسـتم هســتند. کــل اســتان اردبیــل  
اکوسیستم با اندکی پایدارتر از رفاه انسانی و بـا امتیـاز   

نی در وضعیت ناپایداري بالقوه همانند رفاه انسا 378/0
 ۀدر آخرین مرحلـه از ارزیـابی توسـع    قرار گرفته است.

پایدار استان اردبیل رادار حرکت به سمت پایداري کل 
 .)9شکل. (شده استاستان ترسیم 

  

  
  )1393 (نگارندگان، لیاردب: رادار حرکت به سمت پایداري کل استان 9شکل 

  

٠.٠
٠.٢
٠.٤
٠.٦
٠.٨
١.٠
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پارس آباد

خلخال

سرعین
کوثر

مشگین شهر

مغان

نمین

نیر
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رادار حرکـت بـه سـمت     عنـوان  بـه که  فوق نمودار
شهرسـتان اسـتان اردبیـل رسـم      10پایداري کل براي 

 لیاردبگردیده است، بیانگر پایداري متوسط شهرستان 
ــاز ــا امتی ــه579/0( ب ــارس)، 450/0ســوار ()، بیل ــاد  پ آب

ــگین451/0( ــهر ()، مش ــالقوه  )، 456/0ش ــداري ب ناپای
 )،212/0ســرعین ()، 300/0خلخــال (هــاي شهرســتان

 )202/0)، نیر با امتیـاز ( 299/0نمین ( )،339/0مغان (
میانگین کل پایداري استان  و )184/0کوثر (ناپایداري 
) 10( شـمارة  شـکل  .باشـد  یمـ  35/0 ازیـ امتاردبیل با 

ي شهري اسـتان را نشـان   هاگاهسکونتسطح پایداري 
  .دهد یم

  

  
  ).1393ي شهري استان (ترسیم: نگارندگان، هاگاهسکونت: سطح پایداري 10شکل 

  
   ها شنهادیپو  يریگ جهینت

اي یکی متعادل و پایدار ناحیه یابی به توسعۀدست
بوده کـه   توسعه درحالهاي دیرین کشورهاي از چالش

اند بر این مشـکل خـود فـائق آینـد.     هنوز هم نتوانسته
هـاي  ماندگیبراي جبران عقب توسعه درحالکشورهاي 

ــاعی    ــی و اجتم ــی، فرهنگ ــادي، سیاس ــد اقتص نیازمن
 هاي مناسب و منطبق بـر ریزيشناخت صحیح و برنامه

اي منطقــه -واقعیــت عینــی منطقــه و در ســطح ملــی
پایـدار   ۀتوسعمطالعات صورت گرفته  بر اساسهستند. 

داراي ابعاد گونـاگون اجتمـاعی، اقتصـادي و محیطـی     
بررسـی   يبـرا فراگیر  يدکه ضرورت اتخاذ راهبر است

 علم به ایـن  ااز این رو و برا حیاتی ساخته است. جامع 
توسـعۀ  هـاي اخیـر، داراي   در دهـه اسـتان اردبیـل   که 

که در کنار آن ناپایداري هـم در   بوده فیزیکی شدیدي
ــین محــالت  ــین شــهرهاي  يشــهر درونب و هــم در ب

ــزایش یافتــه اســت.   ــن اســتان اف ــابراین مختلــف ای بن

تحلیل وضعیت پایداري شهرهاي این اسـتان،   منظور به
هـاي مـرتبط بـا    آوري شـاخص ابتدا با جمـع مقاله این 

اقـدام بـه بررسـی     و سـپس  پرداختـه  پایداري شـهري 
پایداري شهرهاي اسـتان بـا اسـتفاده از مـدل      تیوضع

نتایج حاصـل از پـژوهش    .بارومتر پایداري نموده است
پایـداري  و  اجتمـاعی پایـداري   ازنظرکه دهد نشان می
 بـا مرکـز اسـتان    عنـوان  بـه شهرستان اردبیل اقتصادي 

 708/0و ارزش اقتصــــادي  785/0اجتمــــاعی  ارزش
در  هـاي اسـتان  شهرستان سایرداراي پایداري بالقوه و 

دلیـل   ؛وضعیت ناپایداري بالقوه و ناپایـدار قـرار دارنـد   
اختالف سطح پایداري شهرستان اردبیل با دیگـر  اصلی 

 ايموقعیت سیاسـی و اقتصـادي   هاي استان،شهرستان
کسـب  مرکزیت استان به دلیل  این شهرستان است که

نهایت منجر به تمرکـز نهادهـاي خـدماتی و    کرده و در
 .مرکز استان شده اسـت هاي تولیدي در اههمچنین بنگ

کـه شهرسـتان    ايبرخالف ارزش اقتصادي و اجتمـاعی 
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زیـادي بـا دیگـر     نسـبتاً با اختالف  در این مورد اردبیل
برخـوردار   يتر مطلوبهاي استان از وضعیت شهرستان

 باسوار هاي بیلهشهرستان یطیمح ستیز ازلحاظ، است
و  587/0شهر با امتیـاز  ، مشگین684/0پایداري  ارزش
 وضعیت پایداري متوسـط  در 547/0امتیاز با  آباد پارس

که بیشتر به دلیل شرایط مساعد طبیعـی   اند قرارگرفته
شهرسـتان اردبیـل بـا ارزش     بـوده؛  هـا انتایـن شهرسـ  

چهــارم قــرار گرفتــه اســت.  در رتبــه 411/0پایــداري 
 یطـ یمح سـت یزمیـزان پایـداري   همچنین در بررسـی  

ــه ارزش   شهرســتان ــد ک ــتان مشــخص گردی ــاي اس ه
هاي استان بیشتر ناشـی  پایداري محیطی در شهرستان

میزان بارش سـالیانه    ازجملهاز عوامل مساعد طبیعی و 
هاي کشاورزي بـوده و ابعـاد   خاك و زمین يزیحاصلخ

انسانی پایداري طبیعی در ایـن شـهرها ماننـد فضـاي     
-شـیمیایی بسـیار کـم   معکوس استفاده از سموم سبز، 

در کـل میــزان پایـداري در اســتان   رنـگ بـوده اســت.   
 گانـۀ ده هايدهد که از بین شهرستاناردبیل نشان می

آبـاد  سوار، پارسهاي اردبیل، بیلهاین استان، شهرستان
زیادي نسبت بـه دیگـر    نسبتاًشهر با اختالف و مشگین
وضـعیت پایـدارتري برخـوردار     هاي استان ازشهرستان

از  آمـده  دسـت  بـه با توجـه بـه نتـایج    بنابراین ستند. ه
جداول و نمودارهاي بـارومتر پایـداري و بـا توجـه بـه      

ي هـا  شهرسـتان ي محلی هر یـک از  ها یژگیوشرایط و 
بود هرچه بهتـر پایـداري   بهبراي  ییها شنهادیپ ،استان

  :گردد یمارائه  استان اردبیلهاي شهري گاهسکونت
کـه   مرکز اسـتان، بـا ایـن    عنوان بهشهرستان اردبیل  -

ي پایـداري اجتمـاعی در سـطح    هـا  شـاخص  ازنظر
دلیـل مرکزیـت    به این امر ؛ کهاستپایداري بالقوه 

این شهر اسـت، ولـی   سیاسی، اجتماعی و اقتصادي 
ن ایـن  هـاي سـاکنا  نیـاز گوي امکانات موجود پاسخ

ی المللـ  نیبـ ملـی و  نظر معیارهـاي   بانبوده و شهر 
با تدوین یـک   بنابراین بایسته است که ؛فاصله دارد

همچنـین   ي فوق برطرف شود.ها تیمحدودبرنامه 
 هايشهر سایرمعیارهاي پایداري اجتماعی  ازلحاظ

استان همگی در سطح ناپایدار و یا ناپایداري بالقوه 
که بیانگر توزیع نامتعادل امکانـات در   اند قرارگرفته

جهـت رفـع مشـکل    بنابراین  باشدسطح استان می

بـا توجـه بـه نیازهـا،     هاي آتـی  برنامهبایستی فوق 
ــاتهــا یژگــیوو  هــا خواســت  ي هــر منطقــه امکان
 هر منطقه تهیه و تدوین گردد. ازیموردناجتماعی 

معیارهاي اقتصادي نیـز شهرسـتان اردبیـل     لحاظ از -
از وضـعیت   ي اسـتان هـا  شهرستان دیگر  نسبت به

تمرکز منابع  بیانگر این امر؛ مناسبی برخوردار است
ي از بـاال بـه پـایین در    ریگ میتصممالی، سیاسی و 

 یعمرانو همچنین صرف بیشتر منابع  مرکز استان
شـود  پیشـنهاد مـی  بنـابراین  ؛ استدر مرکز استان 

 اقتصادي نیز در زمینۀهمانند معیارهاي اجتماعی، 
به سمت عـدالت فضـایی سـوق داده     ها يزیر برنامه
کـه بیشـتر    همچنین از طرفی با توجه به این شود.

 تبـدیل بـه شـهر    به تازگیشهرهاي استان اردبیل 
امکانـات زیرسـاختی ماننـد     نظـر  ازو هنوز  اند شده

وجـود   هاي اقتصـادي  بنگاه ي بانکی،ها شعبهتعداد 
هسـتند   محروم ي سبک و سنگینزاصنایع اشتغال

ــاال و ایــن عوامــل منجــر بــه  اري بودن نــرخ بیکــب
میـانگین   جمعیت شـهري ایـن اسـتان نسـبت بـه     

ــت.   ــده اس ــوري ش ــابراین کش ــت  بن ــر اس در  بهت
رفـع مشـکل    ،هـاي آتـی مسـئوالن   گذاريسیاست

هـاي اقتصـادي   بیکاري از طریق تقویت زیرسـاخت 
قرار  توجه مورداعم از صنعت، خدمات و کشاورزي 

  گیرد.
-طور که گفته شد وضعیت پایداري شهرسـتان همان -

بیشتر  یطیمح ستیزمعیارهاي  ازلحاظ هاي استان
؛ ناشی از شـرایط طبیعـی ایـن اسـتان بـوده اسـت      

که با گسترش روزافـزون   باید توجه داشت بنابراین
وســعت شــهرها از طریــق افــزایش جمعیــت و     

ضروري است مسـئوالن و  وسازها، همچنین ساخت
هـاي  و نگهـداري از عرصـه   حفاظتریزان، به برنامه

نگاه و هاي آتی در برنامهطبیعی توچه ویژه کنند و 
فضـاهاي سـبز شـهري    به گسترش  ايرویکرد ویژه
 .داشته باشند

ابعـاد  پایـداري،   با توجه به ایـن اصـل کـه    تینها در -
و  دارد یطیمح ستیزگوناگون اجتماعی، اقتصادي، 

بـه ناپایـداري   توجهی به یکی از این ابعاد منجر بی
جهـت دسـتیابی بـه    شـود  پیشنهاد میخواهد شد، 
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از اقدامات بخشـی   هاي شهريگاهپایداري سکونت
-و همـواره رویکـرد همـه    شـود جلوگیري  شدت به

-مبناي اصلی برنامه عنوان بهجانبه و سیستماتیک 
  قرار گیرد. موردتوجهها ریزي
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