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Extended Abstract 

Introduction 

In Iran, the spatial inequality of cities has found a new manifestation, and the city of Ardabil is 

no exception to this rule. A study of demographic information of Ardabil province shows that in 

the urban system of this province, the city of Ardabil as the first city dominates the entire urban 

system. In the 2006 census of the Statistics Center of Iran and the provincial divisions, the city 

of Ardabil had a population of 418,262 people and in the 2016 census, it had a population of 

529,374 people (General Population and Housing Census of the Statistics Center of Iran, 2006-

2016). The rapid growth of urban population and the increasing expansion of this city is due to 

the intense rural-urban and urban-urban migration, which has led to the formation of unbridled 

and unplanned space, and urban management not only faces problems in providing services, but 

also In the age of globalization, efficient and effective management has become a passive and 

appropriate management. The inequality of Ardabil urban areas in having economic indicators 

and spatial imbalance has caused the city to move away from urban sustainability indicators. 

These heterogeneous and unequal spaces are not only evident in the whole city but also in the 

city areas. With an in-depth look at the components of urban sustainability, environmental 

justice and balanced growth, especially social justice, we can get the essence of it at different 

levels of global, national, regional and urban areas. According to what has been proposed, the 

present study has been written with the aim of investigating spatial inequality in the city of 

Ardabil to identify levels of inequality, to help urban farmers to solve various problems in these 

unequal areas. In this regard, in the first place, the situation of Ardabil urban blocks in terms of 

economic indicators using spatial statistics and hot spot analysis has been evaluated, and in the 

second place, the type of distribution pattern and distribution of spatial inequality using spatial 

autocorrelation (Moran statistic) becomes specific. 

 

Methodology 

The research method in the present study is applied in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of method. The information available in the statistical blocks of 2006 and 

2016 of Ardabil city was used to collect research data. To show the state of economic 

inequality, spatial autocorrelation technique is used using Hot Spot Analysis in Arc/GIS 

software and Moran's I statistic is used to analyze the distribution pattern of this inequality. 

 

Results and Discussion 
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According to the final map, the western and northwestern parts of Ardabil, including Gol 

Moghan, Molla Yousef, Malabashi, Iranabad, Jane Kennedy, Orujabad, Islamabad, Seyed Abad, 

Kazem Abad, Mirasharf, Salman Abad and Mehrabad They live economically in poverty. The 

cause of economic poverty in these areas is the poor condition of the villages annexed to the 

city, which are now known as urban neighborhoods. The inhabitants of these areas are in an 

unfavorable economic situation because they are rural migrants. In contrast to these 

neighborhoods, the conditions of the residents of the southern parts of the city are considered 

very favorable economically. In this study, the Moran index calculated for 2016 is equal to 

0.100517 and for 2006 is equal to 0.127204. This value is less than one and on the other hand 

the P-value is equal to zero, it can be concluded that the data have spatial self-correlation and 

because Moran's value is positive, so the spatial pattern of inequality in Ardabil in each The two 

periods of 1385 and 2016 are clustered. 

 

Conclusion 

The study of economic indicators in the blocks of Ardabil shows the unfavorable use of 

resources and facilities, intra-regional imbalances in the city. So that in the analysis of hot spots 

on the desired indicators, the southern areas and part of the central areas of Ardabil have a 

suitable situation in front of these areas, the northern and northern areas The western part of the 

city was in a very bad situation. Continuation of this situation has also led to gaps and inequality 

between different areas of Ardabil. This gap and inequality is especially visible, especially 

between areas with a completely deprived and completely deprived situation. In such a way that 

these areas have upset the spatial balance and the formation of dual and bipolar spaces in the 

city of Ardabil and has disrupted the balanced economic growth and development of this city. 

Also, the studies conducted in order to analyze the spatiality of inequality and the factors 

affecting its organization in Ardabil city are based on the inefficiency of the management 

structure and macroeconomic system. They turn. In this regard, the main areas can be the 

inadequacy of urban management in various areas such as accountability, the failure of the 

formal land and housing market, the inadequacy of land laws and lack of control over the 

economic situation and inflation. Also effective processes can be the period of management in 

Ardabil (all cities of Iran) and the lack of continuity of management positions and reduce their 

efficiency in promoting poor areas, urban technocracy (non-participation) and the lack of fair 

distribution of resources, lack of proper implementation of programs Tackling poverty due to 

various processes in the areas of policy-making, decision-making and implementation (lack of 

integration), stereotypes during different periods and lack of segregation of interventions in 

new, old, historical and marginal contexts, not preventing the prominent role of brokers in the 

field of land and Housing, as well as inappropriate macroeconomic policies that have led to 

widespread sanctions on Iran over the years and decades and rising inflation, are among the 

main areas for the spread of spatial inequality in the study area. 
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 (اردبیل شهر: موردی مطالعه)
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 .ایران کرمانشاه، هرداری،ش شهرسازی و فنی معاون -یوسفی هدا

 
 09/05/1401 تاریخ پذیرش:                                                21/07/1400 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
ر مخربی ب آثار نیطوالهای زمانی برای دوره مختلف شهری های عمده اقتصادی بین مناطقتتفاونابرابری و 

-یج نانیز نتا تماعیجا وهایی ممكن است به لحاظ سیاسی تچنین تفاو عالوه گذارد. بهکارآیی اقتصاد بجای می

شكالت مكی از یهای اقتصادی در حال حاضر نیز نحوه توزیع فضایی شاخصمطلوبی به دنبال داشته باشد. 
 شهری مختلفق مناط ضعیتو شناختو  مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. در این راستا بررسی

 ریمناطق شه دموجو ضعیتو شناسایی؛ دارد ایهیژو همیتا شهری هایییزربرنامهآن در  کاستیو  بلیتهاقاو 
 ییزربرنامهدر  رحلهم لیناو ندامیتو ییگرد با مقایسهدر  های اقتصادینحوه توزیع شاخصو  توسعه ظلحااز 
دادن  وجود و نشانمهای برابری. این پژوهش با هد  بررسی نادشو بمحسو دلتعا معدو  یبرابرنا فعر ایبر

و  1395تا  1385 هایطی سال های اقتصادیهای شهری اردبیل با تاکید بر شاخصالگوی نابرابری در بلوك
ر فضایی، های آماا از مدلهمبتنی بر این خصیصهباشد. یابی این پدیده میهمچنین بررسی عوامل موثر بر سازمان

اساس نتایج پژوهش  استفاده شده است. بر Arc/GISافزار فضایی در نرم های داغ و خودهمبستگیتحلیل لكه
س ین بر اساهمچن. ندهای متفاوتی  قرار دارهای مورد بررسی در طیفهای شهری اردبیل به لحاظ شاخصبلوك

در شهر  صادی،های اقتمدل خودهمبستگی فضایی )موران(، الگوی پراکنش نابرابری فضایی بر اساس شاخص
 ت.ر شده اسر این شهدو این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی کند ای تبعیت مییل از مدل خوشهاردب

شهر  ابی آن دریعمل آمده در راستای تحلیل فضایی نابرابری و عوامل موثر بر سازمانهای بههمچنین بررسی
ای مدیریتی هها و فرایندهزمینکالن  یادو نظام اقتص یتیریساختار مد یناکارآمد یبر مبنااردبیل از آن است که 

 گردند.یابی فضایی نابرابری در شهر اردبیل محسوب میعامل اصلی گسترش و سازمان و اقتصادی کالن
 

 اردبیل شهر فضایی، آمار اقتصادی، های شاخص فضایی، نابرابری: یدیواژگان کل
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 مقدمه
)سقایی و همكاران،  افتهی ها گسترشعمده، شهر یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس راتییبه علت تغ ریاخ یهادر دهه

میلیارد نفر رسیده است.  2/7گذشته جمعیت جهان بیش از دو برابر شده و به  سال 50 طیای که ( به گونه179:1398

خواهد شد  میلیار نفر 4/14بر  جهان بالغ سال جمعیت 60درصد در سال، با گذشت کمتر از  2/1باتوجه به نرخ رشد فعلی  

(Ghaedrahmati & Zarghamfard, 2020). ها درصد جمعیت جهان در شهر 70،  2050 سال طور کلی تابه

ها شده به سرخواهند برد. روند کنونی رشد جمعیت و همچنین رشد شهرنشینی باعث ایجاد مشكالت بسیاری در شهر

 عمده آن یهاامدیجهان به همراه داشته است که از پ ا درر یاریبس یهاامدیپ ،ینیافزایش فزاینده شهرنشاین روند است. 

رو به یافته با آن توسعه شتریکمتر و ب یهااز کشور یاریبس یهااست و شهر های فضاییفقر، محرومیت و انواع نابرابری

 ,David et al)نابرابری  کلیدی ابعاد از یكی عنوان به شهر مقیاس در فضایی نابرابری(. 1378اند )دانشپور،رو شده

 شهری مطالعات مختلف هایرشته در تحقیقات موضوع به و است کرده جلب خود به را اندیشمندان توجه ،(2018

 Meshkini et)است  شهر به حق مفهوم تحقق عدم در مهم بسیار عامل ین فضایی هاینابرابری. است شده تبدیل

al, 2021) .نیز اجتماعی تخصیص از و باشند داشته مدنی مشارکت شهری هایفرایند در توانندنمی شهروندان زیرا 

 Cole et)باشدمی پایدار توسعه اهدا  به دستیابی برای شهری هاینابرابری گیریاندازه اهمیت بنابراین. شوند مندبهره

al, 2017) . 

 Yousefi and)یابدمی مفهوم امكانات و منابع به نابرابر دسترسی و درآمد نابرابر توزیع با فضایی نابرابری 

Farahani, 2022) است  متفاوت دیگر کشور به کشوری از اقتصادی توسعه عمومی سطح به بسته و(Bohman 

et al, 2019) .شهری بندیقطب جغرافیایی، موقعیت با بیشتر هاسكونتگاه در فضایی هاینابرابری گذشته در -

 فضایی نابرابری هایمتغیر اخیرا اما. (Checa and Nel·lo, 2021)شد می تبیین هاسكونتگاه اندازه و روستایی

 شكوفایی ،3پذیریزیست ،2عادل شهر زندگی، کیفیت ،1شهر به حق نظیر مفاهیمی و شهروندی حقوق چارچوب در بیشتر

 افیاییجغر گسترش سبب که شهرنشینی است دلیل این به هامتغیر در تغییر. شودمی تبیین...  و 5شهری عدالت ،4شهری

 عدم سبب مختلفی دالیل به شهری شبكه این است. کرده ایجاد را ایپیچیده شهری شبكه و شده شهری مناطق

جلوه ، هاشهر فضایی یبرابرنا نیز رانیدر ا. اندیافته بیشتری نمود هانابرابری و شده فضایی مراتب سلسله پیوستگی

دهد که نیست. بررسی اطالعات جمعیتی استان اردبیل نشان می ثنیمستقاعده  ایناز  زین اردبیلکه شهر  افتهی جدیدی

مرکز  1385در نظام شهری این استان، شهر اردبیل به عنوان نخست شهر بر کل نظام شهری تسل  دارد. در سرشماری 

 529374، دارای 1395نفر جمعیت و در در سرشماری سال  418262آمار ایران و تقسیمات استانی، شهر اردبیل دارای 

رشد شتابان جمعیت (. 1385-1395نفر جمعیت بوده است بوده است )سرشماری عمومی نفوس و مسكن مرکز آمار ایران 

باشد که موجب شهری می -شهری و شهری -ناشی از مهاجرت شدید روستایی این شهریابی فزاینده شهری و وسعت

 یت شهری را نه تنها در ارائه خدمات با مشكل روبرومدیرو شده است  و بدون برنامه گیری فضای لجام گسیختهشكل

. بخش را به ین مدیریت منفعل واقتضایی مبدل ساخته استرمدیریت کارآمد و اث ،بلكه در عصر جهانی شدن ساخته

و عدم تعادل فضایی موجبات دوری شهر از  اقتصادیهای در برخورداری از شاخص اردبیلنابرابری مناطق شهری 

                                                           
1. Right to the city 

2. Just city 

3. Liveability  

4.Urban prosperity  

5. Urban justice  
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تنها درکل گستره شهر مشهود است بلكه در های ناهمگون و نابرابر نهشده است. این فضا یداری شهریپاهای شاخص

 ، عدالت محیطی و رشد متوازن،پایداری شهریهای با نگاه عمیق به مؤلفه. کندبین مناطق شهر بیشتر خود نمایی می

ای و مناطق درون شهری ، ملی، منطقهلف جهانیمایه آن در سطوح مختتوان دریافت جوهرویژه عدالت اجتماعی میبه

برابری فضـایی را در سـطح مده است کـه نـاآحاضر با این هد  به نگارش در پژوهششد،  مطرحنچه آبر نهفته است. بنا

های برابری، مدیران شهری را در جهت رفع مشكالت متعدد در این پهنهتا با شناسایی سطوح نا بررسی کند اردبیلشـهر 

 هایبه لحاظ برخورداری از شاخص اردبیلهای شهری اول وضعیت بلوكهله در این راستا در وبرابر یاری رساند. ان

دوم، نـوع الگـوی توزیـع و پراکنش وهله  در شده و های داغ ارزیابی مار فضایی و تحلیل لكهآبا استفاده از  اقتصادی

در راستای نابرابری فضایی در  .گـرددمشـخص مـی )آماره موران( نابرابری فضایی با استفاده از خودهمبستگی فضایی

 گردد.ره میها اشاها مطالعات متعددی انجام شده است که در ذیل به مهمترین این پژوهششهر

 توسعه یبیترک یهااز شاخص یدر برخوردار یمناطق شهر ینابرابر یابیسنجش و ارز(، به 1399امان پور و همكاران )

-، نامتعادل بوده و بین مناطق، از نظر توسعهشهردر این کالن پراکنش توسعهدهند هر اهواز پرداخته و نشان میدر کالنش

 -های مختلف اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتیبرابری در بخشبرابری و شكا  وجود دارد و این نایافتگی نا

در سطح  2ی اس نتایج حاصل از تكنین الكتره، منطقهطوری که بر اسدهد. بهدرمانی و کالبدی خود را نشان می

ی محروم یا در رده 8و  7، 6برخوردار و مناطق در سطح کم 4ی برخوردار، منطقهدر سطح نیمه 3و  1برخوردار، مناطق 

-اساس یافتهشهر اهواز بریافتگی در کالنهای توسعهاند؛ بنابراین برای کاهش میزان نابرابریعدم برخوردار قرار گرفته

مالكی سونكی و سرایی  .های توسعه به سمت رشد متوازن هدایت شوندشود توزیع شاخصهای پژوهش، پیشنهاد می

گیرند نتیجه می« یاریدر استان چهارمحال بخت یخ  فقر نسب یریگبر اندازه یلیتحل »(، در پژوهش خود با عنوان 1399)

استان از  ییکشور و جامعه روستا ینسبت به جامعه شهر یاریرمحال و بختاستان چها یشهر یدرآمد در جامعه عیتوزکه 

(، در پژوهش خود به 1400(.  مهدنژاد و غالمی )54-44: 1399یی، و سرا یسونك یمالك) برخوردار است یبهتر تیوضع

ساس نتایج پردازند. بر امی اصفهان کالنشهر یآمار یدر سطح بلوکها یقطبش اجتماع ییفضا لیو تحل یبندپهنه

در  یاجتماع قافترا یمطلوب قرار دارند و نوعو نا  در حالت متوس اصفهان شهرکالن یهامحله شتریبپژوهش ایشان 

 داکردهیپ یمكان ای ییایشهر بعد جغرافدر کالن یقطبش اجتماع جه،یرخساره نموده است. درنت ییفضا ازلحاظ شهر نیا

 یدارای هادر شمال شهر و محله یدر مرکز و تا حدود نیانگیباالتر از م یهاارزش یدارا یهاچه محله. چناناست

(. مصیب زاده و 130-115: 1400)مهدنژاد و غالمی،  اندشهر اصفهان قرارگرفتهکالن قدر شر نیانگیاز م ترنییارزش پا

در  یاوسعه منطقهت تیو سنجش وضع ییفضا یهایبر نابرابر یلیتحل»(، در پژوهش خود با عنوان 1400همكاران )

توسعه هستند از  یهاکه قطب ییهاشده و استان یسطحچند رانیا ییسازمان فضاگیرند نتیجه می« رانیا یهااستان

و  تیجمع ه،یجذب سرما نهیدر زم یاند و با تمرکز بخشدهیدست خود بر نییاز مناطق پا یافتگیتوسعه یهانظر شاخص

(، به بررسی و 1400حسن پور و یزدانی ) اند.را سبب شده یارون و برون منطقهد ییعدم تعادل فضا یهانهیصنعت زم

در  لیاستان اردبگیرند که در پرداخته و نتیجه می لیدر استان اردب یرساختیز یافتگیتوسعه ییفضا یبرابرسنجش نا

 فراتر از پژوهش یبه مطالعات هایکاست نیرفع ا یدرست برا یزیروجود دارد و برنامه یبرابرنا ،یرساختیامكانات ز عیتوز

ترین مطالعات از جمله مهم  دارد. ازین یدرآمد و رشد اقتصاد ییهمگرا ،یناخالص داخل دیتول شیدرجهت افزانظری 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:اند میبرابری پرداختهخارجی نیز که به موضوع نا
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-برابری اقتصادی میهای محلی بر روی نار توزیع خدمات عمومی توس  دولت(، به بررسی تاثی2019و همكاران ) 1آبرگا

خدمات  مجدد تخصیص با درآمدی را برابرینا توانند، رشدهای محلی میدهد دولتپردازند. نتایج پژوهش نشان می

 هایبخش در هزینه ایهاولویت در با تغییر بیشتر برابرینا کاهش و این دهند کاهش درآمدکم هایخانواده به عمومی

 نظر از سبزوار شهر محله 18 بندیپهنه (، به2019اتفاق خواهد افتاد. زندی و همكاران ) هد  هایگروه و خدماتی

 از شهری هایبافت انواع اند. در این پژوهش مقایسههای اقتصادی پرداختهبا تاکید بر شاخص شهری فقر هایشاخص

 هایسكونتگاه مناطق با شهری فقر هایپهنه که دهدمی نشان سبزوار شهر در رفق یكپارچه بندیپهنه نقشه طریق

 .است شهری مناطق سایر از بیشتر شهر جنوبی مناطق در اقتصادی فقر و دارند مطابقت الحاقی هایروستا و غیررسمی

های تویع فضایی شاخص بیانگر( G آزمون و مكانی همبستگیخود آزمون) فضایی آمار هایهمچنین نتایج تحلیل آزمون

(، در پژوهشی به بررسی جغرافیای فقر شهری در شهر 2020و همكاران ) 2باشد. پوکو بوآنسیای میفقر به صورت خوشه

  اند.کوماسی غنا پرداخته

گذار بر توزیع فقر در شهر اقتصادی از عوامل تأثیر-دهد که سطح تحصیالت و وضعیت اجتماعینتایج پژوهش نشان می

های شغلی، های اجتماعی و فرصتباشند. در این راستا، مداخالت مدیران شهری عالوه بر ارتقای زیرساختاسی میکوم

و  3بایستی نظارت بر تغییرات فضایی در توزیع و تمرکز فضایی فقر و جلوگیری از گسست اجتماعی شهر باشد. مازارو

اند. پژوهشگران در این پژوهش با ر سائپلو برزیل پرداختهبرابری فضایی د(، در پژوهشی به بررسی نا2022همكاران )

 مناطق ترینمتراکم غیررسمی هایدهند، سكونتگاهجمعیت در مناطق مسكونی این شهر نشان می تراکم تحلیل توزیع

 با میزان زیاد مشهود است.در پایان پژوهش غیررسمی هایسكونتگاه بین فضایی نابرابری و  هستند شهر در مسكونی

 فضایی نابرابری گسترش از جلوگیری برای بازتوزیعی هایسیاست اجرای و طراحی بر بیشتری تاکید که شودپیشنهاد می

  .کندمی تضمین را شهری مناطق اجتماعی و فضایی یكپارچگی امر این شود چرا که نابرابر شهری توسعه با مرتب 

ها را پردازند. پژوهشگران این کشورهای پرجمعیت میر برخی کشوربرابری فضایی د(، به بررسی نا2022و همكاران ) 4اوا

 نرخ باالترین متوس  درآمد با دهند مناطقاقتصادی مطالعه کرده و نشان می رشد بروز میزان ارزیابی با جهانی منظر از

 منفی تأثیر بیشترین 10 هایکمتر و دهن میزان به 9 هایدهن مناطق که حالی در اند،داشته بزرگ رکود از پس را رشد

 درك برای کافی نظری زمینهپس توانندنمی گراییهم هایرویكرد که دهدمی نشان هادر نهایت یافته .اندشده متحمل را

 .دهند ارائه بمانند، باقی نابرابری فضایی که زمانی تا ایمنطقه مشكالت

المللی نی ملی و بیبرابری فضایی، در عرصهدهد، در راستای موضوع فقر و نابررسی پیشینه پژوهش نشان می

یابی مانار بر سازهای متعددی انجام گرفته که خأل پژوهشی در بین این مطالعات، عدم بررسی عوامل تأثیرگذپژوهش

 . رفته استگقرار  برابری است. بنابراین تحقیق حاضر با هد  پر کردن این خأل پژوهشی مورد نگارشفضایی نا

 

 

 

                                                           
1. Aaberge 

2. Poku-Boansi 

3. Mazarro 

4. Eva 
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 یمبانی نظر
داشته باشد،  وجودواحد  جامعههای ین ای در کیفیت زندگی بین افراد مختلف یا میان گروههای عمدهتچنان چه تفاو

-گرایی، ناادی نظیر ناهمعدی است که ابعبدین مفهوم چن Disparity. اصطالح ها صحبت نمودتوان از نابرابریمی

ی از این مفهوم عبرابری گستره وسینا بعدبیان شده،  بعدمیان این چهار گیرد. در برابری، قطبی شدن و تراکم را در بر می

 .( (United Nation, 2001گیردرا در بر می

 هر سساابر فضایی یهایبرانابر ضعیتو ستا ممكنو  دمیشو هسنجید صخا ریمعیا سساابر فضایی یهایبرابرنا 

و معموال در  ابدییبروز م یدر مراتب مختلف ینابرابر ،یادر هر جامعه(. Stillwell, 2010:1باشد ) وتمتفا شاخص

 Chen & Sunشود )یم دهید ییروستا از مناطق شیبهای فضایی یو نابرابر یقشربند ،یمناطق شهر

2006:521) . 

ع و این به توزی رندیمختلف قرار گ یساکنان نواح ارینابرابر در اخت یهاتا فرصت شوندیموجب م ینابرابر شهر یهافضا

ترین عنوان عمدهنشین و افت و محرومیت نواحی شهری بهفقیرفرسوده  یو رشد نواح یریگشكل ،یبرابر خدمات رفاهنا

 را تشدید یفضای یهاتضاد یدر ین چرخه بازخورد یفرایند نینچشود. های نابرابری در نواحی شهری منتهی میپیامد

 شدنقیو عم یمسكون یهایگزینیجدای سازنهیکه خود زم گرددیر مموجود منج یفضای یهاینابرابر قیکرده و به تعم

 هانامتعادل خدمات و زیرساختتمرکز (. 1380)کالنتری،  شد خواهد یشهر ینواح ییافتگسطح توسعه نیشكا  موجود ب

 (.107:1393)صحنه و همكاران،  خواهد داشت یرا در پ این مناطقنابرابر  یاجتماع_یتوسعه اقتصاد مناطق شهری،در 

 بیترک یبخش دولت یکمتر به کاال و خدمات ارائه شده از سو یاز دسترس یبودن درآمد با فقر درآمد ناش نییکه پا یزمان

 (. 170:190نیا و همكاران، )حكمتانجامد یم ینواح یشود، به عقب ماندگ

لیل پیچیدگی این موضوع، علوم مختلف های گوناگونی مطرح شده است و به دهای فضایی رویكرددر رابطه با نابرابری

ها و عوامل اقتصادی موثر دانان جنبهاند؛ از سویی اقتصادهای گوناگونی به این پدیده نگریستهانسانی و اجتماعی با رویكرد

شناسان عوامل اجتماعی و فرهنگی را عمده کرده و در سطوح دهند، از سوی دیگر جامعهبر نابرابری را مدنظر قرار می

 کنند. مختلف خرد و میانه و کالن بررسی می

 برابری نشان داده شده است:های اقتصادی در رابطه با موضوع نا(، سیر تحول دیدگاه1در )جدول 
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 سیر تحوالت اقتصادی درباره نابربری فضایی . 1جدول 

مكتب اقتصادی/ دوره زمانی 
 مطالعات اقتصادی فقر

 ویت بعدی تفكراتال اولویت اصلی تفكرات

ز ده استفاشناخت علل بروز و گسترش نابرابری در جوامع از طریق ا مكتب کالسین
 مفهوم تعادل و دوره انتقال

 
- 

ز ده استفاشناخت علل بروز و گسترش نابرابری در جوامع از طریق ا مكتب نئوکالسین
 مفهوم تعادل و دوره انتقال 

 
- 

 علل بروز گسترش نابرابری در جوامع از طریق ابرابری موجود در جوامعارائه تصویری از حجم ن مكتب کینز
توجهی به مساله چگونگی توزیع درآمد در کم

 جامعه

تا  1950های مطالعات دهه
1960 

 های کاهش نابرابری از طریق گسترش رشدشناسایی راهبرد
 اقتصادی

- 

 علل بروز گسترش نابرابری در جوامع از طریق جوامع ارائه تصویری از حجم نابرابری موجود در 1970مطالعات دهه 
توجهی به مساله چگونگی توزیع درآمد در کم

 جامعه

ا و زروندعلل بروز گسترش نابرابری جوامع از طریق شناسایی علل  1980مطالعات دهه 
 زای گسترش نابرابریبرون

 امعارائه تصویری از حجم نابرابری موجود در جو
 ل ایجاد کننده نابرابریاز طریق بررسی عل

ی برابرهای کاهش نابرابری از طریق براورد ناشناسایی راهبرد 1990مطالعات دهه 
 های کاهش نابرابریموجود در جوامع و ارائه سیاست

- 

 (11:1391منبع: )محمدی و همکاران، 

ل ین کشور ف در داخی مختلغرافیایهای جین پرسش که چرا واحدبرابری فضایی، ادر رابطه با عوامل موثر بر تشدید نا

در  ری فضاییای نابرابشود چندین دلیل مشترك برسادگی پاسخ داده نمیبرند، بهسر میدر سطوح مختلف توسعه به

هنگ را لـی و فراسی، محانسانی، اقتصاد سی سرمایهملی وجود دارد که مـواردی چـون تاریخ، منـابع طبیعی،  مقیاس

ی فضایی و فهرستی برابرنا دالیل دربارهرسد که نظر میبه .  (Chakravorty and Lall, 2005:47)دگیردربـر می

 (.kim,2008:7) نـدارد ـی وجـوددهد، اجمـاع و توافـق کلبرابری فضایی را کاهش یا افزایش میهای مؤثر که نااز ابزار

صـادی، یخی، اقتبیعی، تارطای از عوامل جموعهکنند و مطور سیستمی تعریف می، نابرابری را بهنظرانبرخی از صاحب

ن و همكاران، )ظیائیا دداننـیو غیره را در تكوین، تشدید و یا کاهش نابرابری مؤثر مـ المللیبیناجتمـاعی، فرهنگی، 

-فضـا یجـادرا در ا و مبنایی ای دو عامل اصلیپاسخ به این سؤال که چرا نابرابری همچنان تداوم دارد، عده(. 74:1395

و جغرافیای  ترجغرافیای قد از: عبارتنددانند. این دو عامل های نـاموزون توسعه در مقیاس ین کشور و منطقه دخیل می

 .سود

 ای، منشأ جغرافیایی است. متأسفانه میزان كی از وجوه قدرت در حاکمیت ملی و منطقه: ی1منشا جغرافیای قدرت

ای است. توسعه در مقیاس منطقهتوسعه در مقیاس ملی و نواحی کمنفوذ این قدرت عموماً به زیان مناطق کم

ها نقش بـه سـزایی در زیرا نواحی فقیـر اغلب از لحاظ سیاسی نیز در حاکمیت ضعیف هستند ازاینرو دولت

-اقتصادی ناحیه ایفا می توسعههای ملی نقش حیاتی در ای دارند. دولتافـزایش یـا کـاهش نـابرابری منطقه

-تجارت و سرمایهزمینه هایی در گذاری مسـتقیم، تخصیص منابع، مالیات و سیاستن از طریق سرمایهآو  کنند

 (.67)همان،  گذاری خارجی است

                                                           
1. Geography power 
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 بر نقش مؤثر دولت، نباید از  عالوهبرابری مناطق، در تجزیه و تحلیل علل و عوامل نا: 1منشا جغرافیای سود

های شدن و شرکتصنعتی، استثمار، جهانی انقالبتصاد سیاسی، های سرزمینی، اقعوامـل طبیعی و تفاوت

های های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی، یكی از مؤلفهفراملیتی و غیره غافل ماند. بررسی شاخص

های گذاری در مكانهای اقتصادی و سرمایههمچنین تمرکز زیرساخت. توسـعه یـافتگی اسـته مهـم پدیـد

)یاسوری و خوش  شودمـدن نابرابری فضایی شدید میان مناطق کشور در بلندمدت میآدیـد خـاص باعـث پ

 (.203:1388رو، 

 

 روش پژوهش

 یآورگرد ی. براباشدیم یلیتحل-یفیو از نظر روش انجام توص یحاضر از نظر هد  کاربرد یدر مطالعه قیروش تحق

استفاده شده است. برای نشان   اردبیلشهر 1395و  1385سال  یآمار یهادر بلوك جوداز اطالعات مو قیتحق یهاداده

 Hot Spotهای داغ )لكه لیبا استفاده از تحل ییفضا یخودهمبستگ نیاز تكن یاقتصاد یبرابرنا تیدادن وضع

Analysis در نرم افزار  ) Arc/GI  از آماره موران ) زین ینابرابر نیپراکنش ا یالگو لیبرای تحلو(Morans I 

هــا را بــرای کلیــه عــوارض موجــود در داده2یارد ج -آماره گیس ، های داغتحلیل لكه فاده شده است.ستا

 می باشد. ها در کدام قسمتخوشه بندی کم یا زیاد دادهدهد که نشان می به دست آمده Z نماید. امتیازمحاســبه می

به عنوان مثال ین عارضه به . سنجدهای اطرا  آن میدهها و پدیموقعیت هر عارضه را نسبت به عارضه آمارهایـن 

های موجود در همسایگی آن نقطه دارای تنهایی ممكن است ین لكه داغ از نظر آماری حساب نگردد اما اگر عارضه

 های انجام شده نقطه ای به عنواندر تحلیل گردد.مقادیر باالی آماری باشند، این عوامل موجب داغ شدن آن نقطه می

آماره گیتس ـ ارد  .های اطرا  آن دارای مقادیر باالی آماری باشند.گردد که هم خودش و هم عارضهلكه داغ حساب می

 :شودبه صورت زیر محاسبه می جی

 

در نظر گرفتن  با ها را رافضایی عوارض و پدیده توزیع الگوی نیز، 3آماره موران فضایی همبستگیخود تحلیل ابزار

؛ روستایی و 163:1397)حسنعلی زاده،  کندارزیابی میهای درونی این عوارض خصیصـه و مكـانی یـتهمزمـان موقع

فی، تصاد با کدام الگوی مورد بررسی که عوارض هد نتایج به دست آمده از این تحلیل نشان می (. 74:1395همكاران، 

محاسـبه و بـا اسـتفاده از  موران را ماره یا شاخصآت ابزار در حقیق انـد. ایـندر فضا توزیع شـدهی ایا خوشه، پراکنده

)روستایی و سنجد ن را میآکند و معنادار بودن شده را ارزیابی میمحاسبه شـاخص P- Valueو Z امتیـاز اسـتاندارد 

 :شودهمبستگی فضـایی بـه صـورت زیر محاسبه میشاخص موران برای خود(. 74:1395همكاران، 

 

 

                                                           
1. Geography profit 

2. Getis- Ord Gi   

3. Morans I 
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 موضوع را از ایجنبه کدام هر که است هاییشاخص تعیین به نیاز دیگر مفاهیم اغلب مانند برابرینا سنجش برای   

 موضوع اجتماعی واقعیت بر که شوند داده هـایی اولویتشـاخص ارزشـیابی ایـن در اصوال باید دهند و قرار ارزیابی مورد

 به اقتصادی شاخص 16 از استفاده با حاضر پژوهش ابراین دربن .باشـند گیـریاندازه و بررسی قابل سهولت به و منطبق

 را تحقیق هایساختار شاخص 2 شماره جدول. است پرداخته مطالعه مورد محدوده فقر و نابرابری در شناسایی و تحلیل

  دهد:می نشان

 

 تعیین الگوی نابرابری فضایی های ها و شاخ مولفه. 2جدول 

 (1400منبع: )نگارندگان بر اساس مطالعات نظری و تجربی پژوهش، 

 

 

های مرتب  با مساله و های پژوهشمروری بر یافته های مورد استفاده در این تحقیق با تببین نظری وها و شاخصمولفه

و از  1395و  1385های آماری سال ها از بلوكموضوع پژوهش بدست آمده است. اطالعات کمی الزم جهت این مولفه

با استفاده از اطالعات موجود در بانن  Arc/GISافزار مرکز آمار ایران استخراج شده است. بدین صورت که در نرم

انتقال دادیم. در نهایت  Excelها خروجی گرفته و به محی  سازی را آغاز کردیم؛ سپس از شاخصتی، شاخصاطالعا

 اند.فراخوانی شده GISاطالعات برای تهیه و ترسیم نقشه مجدد به محی  

 

 محدودۀ مورد مطالعه

 15درجه و  38دقیقه طول شرقی و  17درجه و  48باشد، در موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل که مرکز استان اردبیل می

دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این استان از سمت غرب به استان آذربایجان شرقی، از جنوب به استان زنجان و از شرق 

انجام گرفت، جمعیت این  1335شود. در اولین سرشماری رسمی مرکز آمار ایران که در سال به استان گیالن محدود می

 1365هزار نفر، در سال  148 1355هزار نفر، در سال  83 1345زار نفر بود. جمعیت این شهر در سال ه 65شهر بالغ بر 

گردد طی چند گونه که مشاهده میبوده است. همان 412 1385هزار نفر و در سال  340 1375هزار نفر، در سال  282

، 1395ین سرشماری مرکز آمار ایران در سال دهه اخیر جمعیت این شهر در حال افزایش بوده است. بر اساس نتایج آخر

جمعیت نفر بوده است. به گونه ای که با این آمار جمعیتی شهر اردبیل هفدهمین شهر پر 59146847جمعیت این شهر 

 (.1395رود )سرشماری مرکز آمار ایران، ایران به شمار می

 متغیر مؤلفه

نوار، میزان سالخوردگی، مهاجرت، درصد جمعیت غیرفعال، میزان وابستگی جمعیت، نرخ بیكاری کل، نرخ بیكاری مردان، بعد خا اقتصادی
نرخ بیكاری زنان، بار تكفل خالص، بار تكفل ناخالص، ضریب تكفل، بار اقتصادی، میزان فعالیت عمومی ،نرخ سرباری، مشارکت 

 برق، از برخوردار خانوارهای درصد آشامیدنی، آب از برخوردار خانوارهای )درصد تسهیالت و امكانات مسكناقتصادی زنان، ، 
 های برخوردار از رایانه شخصی،درصد خانوار ثابت، تلفن از برخوردار خانوارهای درصد کشی،لوله ازگاز برخوردار خانوارهای درصد

مرکزی، درصد  حرارت از برخوردار خانوارهای درصد خانه،آشپز از برخوردار خانوارهای درصد حمام، از برخوردار درصد خانوارهای
 های مسكونی متصل به شبكه عمومی فاضالب(های مسكونی متصل به چاه جذبی، درصد واحدواحد
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  مطالعه مورد. نقشه موقعیت محدوده 1 شکل

 گان(منبع: )ترسیم نگارند

 
 

 هاو یافته بحث

افزار و در نرماستفاده  1395و  1385سال  های آماریهای بلوكاز داده در شهر اردبیل، ییفضا برابرینا یبرای بررس 

Arc/GIS شدهانجامدر پژوهش  استفاده های موردهای داغ برای همه شاخصلكه های آن، تحلیلبا استفاده از قابلیت 

با توجه به امتیاز  کند. همچنینها محاسبه میه گتیس ـ ارد جی را برای همه عوارض موجود در دادهآمار این تحلیلاست. 

Z  بر اساس این اندبندی شدهزیاد یا کم خوشه ها با مقادیرها دادهتوان نشان داد که در کدام بلوكشده میمحاسبه .

 Zدهد. در مورد تشكیل می و لكه داغ را شدهیبندزیادی خوشهباشد مقادیر باال به میزان تر بزرگZ  هرچه امتیاز تحلیل 

بندی شدیدتر مقادیر پایین بوده تر باشد به معنی خوشهکوچنZ  منفی و معنادار ازنظر آماری نیز باید گفت هر چه امتیاز

 شدهانجامژوهش های پاز زیر شاخص هرکدامهای داغ برای هستند. در این مرحله تحلیل لكه های سردو نشانگر لكه

 است.
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 1385های آماری سال های اقتصادی موثر بر نابرابری فضایی بر حسب بلوکهای داغ بر مجموع شاخ . تحلیل لکه2شکل 

 (.1400های تحقی ، منبع: )یافته

 
 1395های آماری سال لوکهای اقتصادی موثر بر نابرابری فضایی بر حسب بهای داغ بر مجموع شاخ . تحلیل لکه3شکل 

 (.1400های تحقی ، منبع: )یافته
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قسمت به  ینقرار گرفته است. در ا یمورد بررس 1395و  1385شاخص مورد نظر در دو دوره  16تعداد  ینكهبا توجه به ا

 یدارخودزا، برای هر زیرشاخص به صوت مجخام  هایشدن گزارش، از ذکر ارقام مربوط به داده یاجتناب از طوالن یلدل

برابری نا ییتعداد و درصد پراکنش فضا .است شده بسنده هاتعداد و درصد به صورت مجموع شاخصشده و به ارائه 

( 3جدول )در  1395و  1385 هایسالاقتصادی در  هایشاخصمجموع با توجه به  اردبیل های شهر در بلوكفضایی 

 شود:نشان داده می

 

 1390-1385های شهر اردبیل طی دوره یک از سطوح نابرابری در بلوک. تعداد و درصد هر 3جدول 

 1395سال  1385سال  های شهریطبقات بلوک

 درصد تعداد درصد تعداد

 4/20 1317 53/26 1530 خیلی محروم

 8/24 1600 89/21 1262 محروم

 7/22 1463 73/33 1945 متوس 

 6/20 1328 95/15 920 برخوردار

 3/11 731 87/1 108 ارکامالً برخورد

 100 6439 100 5765 جمع

  (1400های پژوهش، منبع: )یافته

 

درصد در وضعیت  48بلوك شهری در شهر اردبیل، حدود  5765، از بین 1385بر اساس اطالعات جدول فوق، در سال 

ال برخوردار قرار درصد در وضعیت برخوردار و کام 18درصد در وضعیت متوس  و حدود  33خیلی محروم و محروم، 

باشد و این بلوك شهری می 6439در بین  32، 22، 45ها به ترتیب نیز این درصد 1395داشتند. بر اساس اطالعات سال 

نسبت به  1395های اقتصادی در سال های شهری اردبیل از لحاظ شاخصباشد که بلوكامر نیز نشان دهنده این می

 . در وضعیت بهتری قرار دارند 1385سال 

در هر دو دوره مورد مورد مطالعه، پراکنش فضایی نرخ بیكاری )کل( و نرخ بیكاری برای مردان و زنان در شهر اردبیل 

-ترین میزان این شاخص در قسمتباشد؛ باالها و مناطق مختلف شهر اردبیل میدهنده نابرابری عمیق بین بلوكنشان

های جنوبی و مرکزی شهر به نسبت در وضعیت بهتری ت که قسمتباشد این در حالی اسهای شمالی و غربی شهر می

 آن ایبر تقاضا انمیز برابر در رکا وینیر عرضه انمیز دنبو باال لیلد بهها قرار دارند. باال بودن نرخ بیكاری در این پهنه

 دجوو ؛میباشد جمعیت ترکیب و رساختا گذارد، می ثرا رکا وینیر عرضه بر که مهمی عاملاز سوی دیگر میباشد. 

دهد، آمار موجود در زمینه ساختار عرضه نیروی کار را افزایش می ایبر عرضه فعالیت و رکا سن در قعوا و انجو جمعیت

باشد. بر اساس های شهر میها حاکی از جوان بودن جمعیت نسبت به سایر محدودهو ترکیب جمعیت در این محدوده

ر این محدوده توانایی و قابلیت جذب در بازار رسمی و قانونی اشتغال را های صورت گرفته، جمعیت ساکن دپیمایش

 اند.های روستایی شدهنداشته و باعث باال رفتن نرخ بیكاری در این هسته

همچنین بر اساس نقشه توزیع فضایی شاخص بار تكفل خالص و ناخالص، ضریب تكفل، بار اقتصادی و نرخ سرباری در 

باشد. این قسمت ها نسبت به بقیه مناطق شهر میغربی شهر دارای بیشترین نسبت این شاخصشهر اردبیل مناطق شمال

درآمد شهری شكل های کمباشد که بیشتر در اوایل انقالب توس  مهاجرین و گروهاز شهر بیشتر شامل محالتی می

 گرفته است همانند محالت سلمان آباد، اروج آباد، سید آباد، پناه آباد و ... 



 1401 پاییز ،74 شمارۀ ،20 دورۀ جغرافیا، فصلنامه                                                                                                     112

   

های راکنش نرخ مشارکت اقتصادی نیز نشان از پراکنش یكدست این نسبت در شهر دارد و تا حدودی برخی از بلوكپ

شود. غربی شهر در چارك پایین قرار دارند که محالتی همچون کاظم آباد و اسالم آباد را شامل میواقع در شمال

این مشارکت در  اما. محالت برخوردار وجود داردمشارکت اقتصادی زنان هم در محالت فقیرنشین شهرها و هم در 

های برخوردار صرفا به دلیل نیاز اجتماعی و فرهنگی زنان برای مشارکت در امور اقتصادی می باشد اما این میزان بخش

غربی های شمالباشد. در محدودهها میدر محالت فقیرنشین بیشتر از نیاز اجتماعی و فرهنگی به دلیل نیاز مالی خانوار

باشد. و این شاخص های ساکن در این بخش میدلیل نیاز مالی خانوارشهر اردبیل نیز مشارکت اقتصادی زنان بیشتر به

-های شهر اردبیل میبرابری فضایی شدید در بلوكهای مورد استفاده در این پژوهش موید نانیز به مانند سایر شاخص

 باشد.

دهد نرخ فعالیت عمومی در شهر اردبیل نشان از آن دارد ها نشان میی نیز یافتهدر رابطه با شاخص میزان فعالیت عموم

دهنده تمرکز بیشتر جمعیت فعال به باشد. این امر نشانکه مرکز شهر به لحاظ این شاخص از تراکم بیشتری برخوردار می

عمومی، محی   خدمات یهایکاربر یعوزدر تباشد. در واقع به دلیل آشفتگی ها در مرکز شهر میتبع تمرکز بیشتر فعالیت

 تیاستقرار جمع وةیدر ش یسامانو نابه ییفضا یبرابرنا جادیمسئله به ا نیابرابری برای شهروندان به وجود آمده است و نا

میزان بعد خانوار باال  غربی شهر،در رابطه با شاخص بعد خانوار نیز، در قسمت شمال و شمال انجامیده است. تیو فعال

. درواقع بعد خانوار دشویمبعد خانوار کاسته  از شویمیمهای مرکزی شهر و نواحی جنوبی نزدین بوده و هر چه به هسته

 باشد.های فقیر بسیار باالتر طبقات مرفه میدر بین خانوار

الباشی، غربی شهر اردبیل شامل محالت گل مغان، مالیوسف، مهای غربی و شمالبر اساس نتایج بدست آمده، بخش

ایران آباد، جین کندی، اروج آباد، اسالم آباد، سید آباد، کاظم آباد، میراشر ،سلمان آبادو مهرآباد به لحاظ اقتصادی در فقر 

باشد که در حال های الحاق شده به شهر میمناسب روستابرند. علت فقر اقتصادی در این مناطق وضعیت ناسر میبه

شوند. ساکنین این مناطق از آنجایی که جز مهاجران روستایی هستند، در وضعیت ته میحاضر با نام محالت شهری شناخ

های جنوبی شهر به لحاظ اقتصادی بسیار نامناسب اقتصادی قرار دارند. در مقابل این محالت، شرای  ساکنین بخش

 مطلوب ارزیابی می شود.

-و از ابزار خود Arc/GISافزار  ش این نابرابری، از نرمبرای نشان دادن الگوی توزیع و پراکندر این مرحله از پژوهش 

-ترین و مهمترین ابزارهمبستگی فضایی( یكی از کاربردیمار فضایی )خودآشده است. ابزار  همبستگی فضـایی اسـتفاده

 هاپدیده و عوارض توزیع و پراکنش هایالگو تحلیل زمینههای فضایی است که در داده دربارههای تحلیلی برای تحقیـق 

است. نتایج این تحلیل در دو نوع خروجی معرو   I (Moran’s I )آماره موران  بـه  و رودمـی کـاربه مكان و فضا در

 میزاناند. اگر ای در فضا توزیع شدهپراکنده یا خوشه به صورت تصادفی، دهد که عـوارضعددی و گرافیكی نشان می

و الگوی پخش هستند همبستگی فضایی خوددارای ها داده باشـد،+( 1) مثبت نزدین به عدد به دست آمده موران آماه

 ها از هم گسسته بودهباشد، داده (-1نزدین به عـدد منفی ) به دست آمدهاگر مقدار  اما باشد.ای میبه صورت خوشه نهاآ

تر مقدار آماره موران از صفر بزرگتوان گفت اگر در واقع می. شود.به صورت پراکنده نشان داده مینها آو الگوی پخش 

بندی فضایی و اگر مقدار آماره کمتر از صفر باشد عوارض مورد نظر ما دارای الگوی پراکنده ها دارای خوشهباشد، داده

در شهر اردبیل  1395و  1385همبستگی فضایی الگوی نابرابری سال (، نمایش عددی خود5و  4در جدول ) هستند.

 ت:اس شدهدادهنشان 
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 1385. خروجی عددی تحلیل خودهمبستگی فضایی برای الگوی نابرابری فضایی شهر اردبیل، سال 4جدول 

127204/0                                                                                        Moran‟s Index 

000603/0 Expected Index:                                                                             

000174/0 Variance:                                                                                        

508600/9 z-score:                                                                                           

000000/0 p-value:                                                                                           

 (1400های تحقی ، منبع: )یافته

 

 

 1395. خروجی عددی تحلیل خودهمبستگی فضایی برای الگوی نابرابری فضایی شهر اردبیل، 5جدول 

100517/0:                                                                                                 s Index‟Moran 

000603/0- Expected Index:                                                                  

00065/0 Variance:                                                                                                             

18768902/2 z-score:                                                                                           

00000/0 p-value:                                                                                           

 (1400های تحقی ، منبع: )یافته

 
 0.127204برابر با  1385و برای سال  0.100517برابر با  1395در این پژوهش شاخص موران محاسبه شده برای سال 

های توان نتیجه گرفت دادهبرابر با صفر است، می  P-valueاست. این مقدار کوچكتر از ین است و از سوی دیگر مقدار

برابری در شهر همبستگی فضایی هستند و چون مقدار موران مثبت است، بنابراین الگوی فضایی نامورد نظر دارای خود

(، نمایش گرافیكی این تحلیل را نشان  5و  4شكل ) باشد.ای میبه صورت خوشه 1395و  1385اردبیل در هر دو دوره 

 دهد:می
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1395ن( برای الگوی نابرابری فضایی شهر اردبیل، )آماره مورا تحلیل خودهمبستگی فضایی گرافیکی . نمایش5شکل   

 (1400، ترسیم نگارندگانمنبع: )

های های محروم و خیلی محروم بیشتر در قسمتخوشه برابری فضایی شهر اردبیل،ای فقر و نادر الگوی خوشه

متاثر از پدیده خزش شهری و  ها در این قسمت به طور عمدهغربی و غرب قرار دارند و تمرکز این خوشهشمالیشمالی،

-دلیل شرای  حاکم بر شكلهای ادغام شده در کالبد شهر بهباشد. این بافتهای روستایی به کالبد شهر میادغام هسته

پذیر و ناپایدار بوده و ها چه به لحاظ کالبدی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی دارای بافت آسیبگیری آن

 شود.ها میهای دوگانه در سطح شهرقطبگیری باعث شكل

 و یمختلف زندگ یهاتیو محدود هاتیبا محروم بضاعت شهری رابی که افراداست  یبعدچند یادهیپد یفقر شهر

و ناامن،  یاشتغال و درآمد، مسكن و خدمات ناکاف یهابه فرصت یدر دسترس تیمحدود همچونروزمره  یهاچالش

و  آموزشی خدمات و هامحدود به فرصت یو دسترس یاجتماع تیحما ی، فقدان سازوکارهاخشن و ناسالمت های یمح

و دسترسی به عادالنه  عیعدم توزهای موجود برای فقرای شهری ریشه در سازد. این مسائل و چالشی مواجه میبهداشت

از  رشد دارد. تیریو مد یزیرنامهو نقصان در بر خردو  کالندر دو سطح  یو حكومت یدولت یکافنا گذاریاستیمنابع، س

باشد. در های موجود در جامعه میگیری و گسترش فقر در برخی موارد ناشی از نابرابریتوان گفت که شكلرو، میاین

. بر این است یبر نابرابر یمبتن یاز توسعه یبه وجود آمده، ناش یهایاعتقاد دارند که نابرابر نیمحققاین راستا، برخی 

ی ثروت و قدرت اقتصادی و اجتماعی در اختیار داشته و بخش زیادی نیز در شهرها دوقطبی شده و گروهی همهاساس، 

ها و ها همچون اکولوژیستحاشیه قرار گرفته و فاقد هر نوع قدرت و ثروت الزم هستند. از طرفی برخی از مكتب
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اند. به هر اند، بیان کردهو مناطقی که در آن ساکن های فردی فقیرانگرایان گسترش نابرابری را ناشی از ویژگیتعارض

باشد که های امروزی ناشی از عوامل کالن و خرد متعددی مییابی آن در شهرحال، گسترش نابرابری شهری و سازمان

برابری و عدم تحقق عدالت فضایی و اجتماعی است. در شهر اردبیل طی ی مبتنی بر ناترین آنها توسعهیكی از مهم

درآمد ریزی و مدیریت شهری نامناسب شاهد افزایش اقشار کمی کالن دولتی و برنامههاهای اخیر با توجه به سیاستدهه

اند. عوامل های غیررسمی را برای سكونت خود انتخاب کردهای و زمینباشیم که اکثراً مناطق حاشیهو فقیر شهری می

هی به عمل آمده های فقیرنشین در اردبیل تأثیرگذارند. با توجه به بررسینهیابی پهمتعددی بر افزایش قشر فقیر و سازمان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از مهمترین این عوامل می

منابع قدرت، ثروت، درآمد، خدمات و  عادالنه عیشهر در توز تیرینظام اداره و مد تیگرا و عدم کفاتكنوکرات كردیرو غلبه

و اقشار  نیرنشیمناطق فق یسازتوانمند یدر راستا رانیمد ییو پاسخگو یریپذتیمسئول عدمی، قاتطب یفاصله شیافزا

در نظارت و  یشهر تیریمد یو ناتوان نیمعدم کفایت قوانین ز، یتیریمد یهادرآمد با توجه به مستمر نبودن دورهکم

 دیو عدم تأک یمقطع یبرخوردها ،شهر یاهیق حاشدر مناط ژهیوقدرت نامشروع به یباندها یوسازها و غلبهکنترل ساخت

 تیریمد یكپارچگی عدمر، شه نیرنشیفق یهاپهنه یارتقا یدر راستا یپژوهندهیو آ ییگراینسب ،یریپذها بر انعطا طرح

فقر  یریگمقابله با گسترش و شكل یهاها و برنامهطرح یو اجرا یریگمیتصم ،یگذاراستیس یهاشهر در عرصه

شهر در مورد  یتوسعه یهاها و طرحمناسب برنامه یشناسو عدم موضوع یشهر تیریبودن نظام مد متمرکز، یشهر

رویه به ی، مهاجرت بیاهیو حاش یخیتار م،یقد د،یجد یهامداخالت در انواع بافت نیو عدم تفك نیرنشیفق یهاپهنه

های مختلف ین خانواده(، هنگی خانواده )فقر در بین نسلفر-های اجتماعیی فضایی فقر با توجه ویژگیتله، شهر اردبیل

در  یفرهنگ-یاجتماع گسست، از امكانات و منابع مختلف یمنظور برخوردارشهر به یدر فضا یاجتماع یهاینابرابر

 یو مرکز یاهیدر مناطق حاش نیبودن زم متیقارزانی، و غن ریاقشار فق نیب یشهر و به تبع آن گسست کالبد یفضا

مهاجران و افراد  افتنیو سوق  یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ،یو فرسوده بودن بافت کالبد یمیهر با توجه به قدش

درآمد و مهاجر به مناطق افراد کم شیو مسكن شهر و گرا نیزم یرسم یبازارها یناکارآمد، قمناط نیدرآمد شهر به اکم

به مشاغل  ریافراد فق شیدر شهر و گرا یدیو تول یتمناسب مشاغل صنع یو توسعه یگذارهیسرما عدمی، ررسمیغ

 یهااستیاز س یشهر ناش یاقتصاد تیدر وضع شرفتیپ عدمی، به اعتبارات مال رانیمناسب فق یدسترس عدمی، فصل

 .درآمداقشار متوس  و کم ژهیوخانوارها به دیو کاهش قدرت خر یچندبرابر یهاتورم یریگو شكل یکالن کشور
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1385)آماره موران( برای الگوی نابرابری فضایی شهر اردبیل،  تحلیل خودهمبستگی فضایی گرافیکی مایش. ن4شکل   

 (1400، ترسیم نگارندگانمنبع: )

 

 نتیجه گیری

 بهاجتماعی است. -اقتصادیشمند ارز منابع به شهر حیانو قیافترا سترسید حاصل اساسا یشهر یفضا در یبرابرنا

 نیابحر نقطه یا ضعیتو .آوردمی دجوو به شهر حیانو بین را دییاز رشكاآ و نپنها تختالفاا سترسید ینا که ینحو

 عـنف رینـکمت ،هرـش حیانو ترینوممحر که ستا نهفته منابع یعزتوزبا یا یعزتو از شكل آن در ی،هرـش حیاوـن یبرانابر

 در اـهیبراابرـن تدـش والًـمعم دارد، دوـجو یبرارابـن ،هاهرـش همۀ در گرچها د.ـببرن یعزتوزاـب اـی عـیزتو آن از را

 تجمع یهایندآفر با عمدتا نیز مرا ینا و ،هاستستارو و نـکوچ یهاهرـش از ترـبیش هاو مراکز استان رگزـب یهاهرـش

ین در این راستا شناسایی و محاسبه اختالفات بت. ـسا رتب ـم هاهرـش ینا در اقتصادی-جتماعیا تفكین و جمعیت

 شود. ریزی لزوم آن احساس میریزی امریست که در ابتدای کار برنامهمناطق و درون مناطق در جهت توسعه و برنامه

 یهاتی مهاجرـپو در  ینیـشهرنش نتاباـش دـشر لاـنبد هـب ،یـملای و هـمنطق سیستماز  جزئی انعنو به اردبیل شهر

 با ،شهر برنامه ونبد شدو ر مدرآناکا مدیریت، هرـش دـکالبو  بافت به شهر حاشیه یهاستارو مغااد ،ستاییرو شدید

و  دهوـفرس یاـهتـباف ،فقیر تمحال رظهو کهریبهطو. ستا هشد جهامو دوـخ یهرـش حیاوـندر  شدید یهایبرانابر

 ،تـعاساد نیا بر هیاقبیلگو یناز ا اردیموو  منیانا ،خشونت ذب،کا لشتغاا ری،بیكا لـقبیاز  اکنینـس داـح تكالـمش

از  یـمحیطو  یدـکالب دی،اـقتصا ،اعیـجتما فـمختل داـبعدر ا نهادر آ ندگیز کیفیت که پهنههایی دوـجو رـب هیاوـگ

 یهاكبلودر  همدآ دجووبه تمعضال دبعاا سنجشو  شناساییبا توجه به اینكه  بنابراین .نیست رداربرخو مطلوبی ی ارـش

لذا در این  ،ستا نسانیا یهااز ارزش برخاسته تیورضر بلكه ی،برانابر اهشک ایبر تیورضر تنها نه اردبیل یهرـش



 117                                                       ............ با فضایی های نابرابری سازمانیابی بر موثر عوامل تحلیلو همکاران/  غفاری

، استخراج شده و با فراخوانی این 1395و  1385های آماری سال شاخص اقتصادی از اطالعات بلوك 16پژوهش 

 ، به بررسی وضعیت نابرابری در شهر اردبیل پرداخته شده است.Arc GISها به محی  شاخص

استفاده  نشانگر 1395و  1385های شهر اردبیل در هر دو دوره در سطح بلوك موجوداقتصادی  یهابررسی شاخص

های داغ در تحلیل لكه ای کهبه گونهباشد. ای در سطح این شهر میمنطقهدرون تعادل، عدم منابع و امكاناتنامطلوب از 

های مرکزی شهر اردبیل دارای وضعیت مناسب های جنوبی و قسمتی از محدودهمحدوده های مورد نظر، بر روی شاخص

مطلوب قرار داشتند. تدوام این غربی این شهر در وضعیت بسیار ناهای شمالی و شمالها، پهنهبوده در مقابل این محدوده

ویژه بین وضعیت نیز منجر به شكا  و نابرابری بین مناطق مختلف شهر اردبیل شده است. این شكا  و نابرابری به

ای که این مناطق باعث بهم گونهباشد. بهطق با وضعیت کامال برخوردار و کامال محروم به وضوح قابل مشاهده میمنا

گیری فضاهای دوگانه و دو قطبی در سظح شهر اردبیل شده و رشد و توسعه اقتصادی خوردن تعادل فضایی و شكل

های بدست آمده از همبستگی فضایی )موران( نیز یافتهمتعادل این شهر را بر هم زده است. نتایج حاصل از تحلیل خود

دست آمده از این تحلیل الگوی نابرابری ای که بر اساس نتایج بههای داغ را مورد تایید قرار داد. به گونهتحلیل لكه

ای وشهای، به صورت الگوی خدر شهر اردبیل از بین سه الگوی تصادفی، پراکنده و خوشه 1395و  1385فضایی در سال 

های الحاق شده به محدوده شهر های با وضعیت نامطلوب اقتصادی در روستابه دست آمد. براساس این الگو تمرکز خوشه

باشد. ساکنین این مناطق از آنجایی که جز مهاجران روستایی هستند، در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی قرار اردبیل می

تای تحلیل فضایی نابرابری  و عوامل موثر بر سازمان یابی آن در شهر اردبیل از آن عمل آمده در راسهای بهبررسیدارند. 

 ها و فرایندهای مدیریتی و اقتصادی کالنزمینهکالن  یو نظام اقتصاد یتیریساختار مد یناکارآمد یبر مبنااست که 

های اصلی در این راستا از زمینه .گردندیابی فضایی نابرابری در شهر اردبیل محسوب میعامل اصلی گسترش و سازمان

پذیری، نارسایی بازار رسمی زمین و های مختلف همچون مسئولیتتوان به عدم کفایت مدیریت شهری در عرصهمی

مسكن شهر، نارسایی قوانین زمین و عدم کنترل وضعیت اقتصادی و تورم اشاره کرد. همچنین از فرایندهای تأثیرگذار 

های مدیریتی و ن مدیریت در شهر اردبیل )تمامی شهرهای ایران( و عدم مستمر بودن سِمَتای بودتوان به دورهمی

ی پذیری( و عدم تحقق توزیع عادالنهکاهش کارایی آنها در ارتقای مناطق فقیرنشین، تكنوکراسی شهری )عدم مشارکت

 ،یگذاراستیس یهاعرصههای متفرق در های مقابله با فقر با توجه به فرایندمنابع مختلف، عدم اجرای مناسب برنامه

مداخالت در انواع  نیعدم تفكهای مختلف و ای طی دورههای کلیشه)عدم یكپارچگی(، طرح و اجرا یریگمیتصم

ی زمین و مسكن و همچنین ی، عدم جلوگیری از نقش پررنگ دالالن در عرصهاهیو حاش یخیتار م،یقد د،یجد یهابافت

ها های گذشته برای ایران و افزایش تورمی کالن که تحریمات گسترده طی سالیان و دههحوزه های نامناسب درسیاست

بنابراین با توجه به نتایج به باشد. های اصلی گسترش نابرابری فضایی در محدوده مورد مطالعه میداشته است، از زمینه

اردبیل و به تبع آن دستیابی به الگوی متوازن های اقتصادی بین مناطق مختلف شهر دست آمده در جهت رفع نابرابری

 گردد:رشد اقتصادی پیشنهادات راهبردی زیر ارائه می

 رویه و مشكالت ناشی های بی های کوچن به منظور جلوگیری از مهاجرتتوسعه متوازن روستاها و شهر

 از عدم جذب این مهاجرین در بخش اقتصاد رسمی شهر؛

 های شهر اردبیل به عدم تعادل درون مناطق این شهر منجر شده است که تباین جغرافیایی در سطح بلوك

باشد. لذا الزم است میزان های اشتغال در سطح مناطق این شهر مینتیجه آن تفاوت در ساختار و فرصت
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ها حد مطلوب انتفاع خود را در مناطق محروم بیابد و گذاریهای بالقوه اشتغال و سرمایهامكانات و فرصت

 های اشتغال گردد؛ن ترتیب موجب تعادل در زمینه توزیع فرصتبدی

 درآمد و فقیر سازی اقشار کمتوان عنوان کرد که توانمندی خرد و نظام مدیریتی شهر اردبیل میدر حوزه

 ریاخ یهادر سالبعدی )و عدم توجه صر  به ابعاد کالبدی( صورت پذیرد. شهر بایستی با دیدگاه چند

 نیا یشده و هد  از آنها توانمندساز ییاجرا یررسمیفرسوده و غ یهادر بافت یگرلیسهدفاتر ت جادیا

 یریپذدنبال تحققبه یفرهنگ-یاجتماع ینهادها یعالوه بر توسعه ینحوامر به نی. اباشدیاجتماعات م

شهری های از طرفی طرح .باشدیم یهراعتماد مردم به مسئوالن ش شیافزا نیمشارکت و همچن كردیرو

گیری از نیروهای مستعد بودمی به های راهبردی پویا تغییر یافته و با بهرهاز حالت ایستا و جامع به طرح

عدم های مدیریت شهر همچون ها اقدام نمود. همچنین بایستی به تغییر در شیوهی این طرحتهیه

و  نیاستراتژ یزیربرنامه یسشنااستفاده از روش ر،یناپذبرنامه اتیموضوعات و جزئ یبرا یزیربرنامه

توجه به و  مرتب  یهاتوجه به نظرات کارشناسان رشته ،یساختار-یراهبرد یهاطرح یالگو

 های توسعه در ابعاد مختلف و کاهش نابرابری اقدام نمود.طرح مناسب یشناسموضوع

 

 

 تقدیر و تشکر

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

 

 منابع

مناطق  ینابرابر یابیسنجش و ارز .(1399و رمضان پور اسعدیه، خاطره ) محقق، زهرا؛ رضوی، سیده معصومهمانپور، سعید؛ ا (1
و  یشهر داریمطالعات توسعه پا ،: کالن شهر اهواز(یتوسعه )مطالعه مورد یبیترک یهااز شاخص یدر برخوردار یشهر
 .47-64، صص. 2، شماره 1ی، دوره امنطقه

، جغرافیا و آمایش در استان یرساختیز یافتگیتوسعه ییفضا یسنجش نابرابر .(1400حسن پور، سحر و یزدانی، محمدحسن ) (2
 .29-56، صص. 40، شماره 11ای، دوره شهری و منطقه

فصلنامه ، در شهر قائمشهر یفقر اقتصاد یتحلیل فضای .(1397، صدیقه )طفیو لحسنعلی زاده، میالد؛ نین پور، عامر  (3
 . 147-168، صص. 13، شماره 2، دوره های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازیپژوهش

 یخدمات عموم ییفضا عیتوز لیتحل .(1390) یمهر ،نوشهر یدریح و رین، نوشهر یدری؛ حدیسع ی،چ وهیگ، حسن؛ ایحكمت ن (4
، : شهر اردکان یمورد یمطالعه یژگیو بیمدل ضرو  یعدد یها، تاکسونومداده یبا استفاده از روش استانداردساز یشهر

 .165-179، صص. 77، شماره 43های جغرافیای انسانی، دوره پژوهش
 شهید هنشگادا زیشهرساو  ریمعما هنشكددا ،صفه مجله ،شهرهادر  فضایی دلتعا معد تحلیل .(1378) ههرز ر،نشپودا (5
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