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Aims & Backgrounds Unbalanced spatial distribution of industries in most regions of the developing 
countries can be have undesirable economic, environmental, and social effects. Understanding the 
spatial distribution patterns of industries is essential for their planning and distribution in the regions. 
The main aim of the present study is to analyze the distribution and spatial patterns of Ardabil  province 
industries. Another aim of this study is to identify the main hubs of  industries and the relationship 
between the spatial distribution of industries with  economic, social and environmental variables.
Methodology This is a descriptive-analytical research. The statistical population of this research 
includes 1,700 active industrial spaces in Ardebil province. The data of these industrial spaces were 
obtained from the organization of industry, mining, and trade of Ardebil province and recorded in the 
geographic information system (GIS). Spatial statistical methods such as standard distance, Moran’s 
spatial correlation index, General G* ord statistical model, and geographic weighted regression (GWR) 
model were used.
Findings  a) The spatial distribution pattern of industries in Ardebil province is highly unbalanced 
and cluster; b) The geographic distribution of the industry is North-South; c) The focus of industrial 
spaces is towards the central parts of the province, C) Ardebil is the dominant center of attraction of 
industrial activities; d) There is a significant relationship between population variables, migration rate, 
urbanization rate, employment rate in industrial sector, topography and hydrology, with the distribution 
pattern of industries.
Conclusion Distribution of industries in Ardebil province is clustered and unbalanced.
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 دهیچک

ع در اغلب مناطق کشورهای ینامتعادِل صنا ییپراکنش فضا :ها نهیو زم فاهدا

نامطلوبی را  یو اجتماع یستیز طی، محیتواند اثرات اقتصاد در حال توسعه، می

ریزی و  ع برای برنامهیصنا ییع فضایتوز یبه همراه داشته باشد. شناخت الگوها

پژوهش،  این  یهدف اصل ها در سطح مناطق، ضروری است.یع مطلوب آنتوز

ین گر ایتحلیل پراکنش و الگوهای فضایی صنایع استان اردبیل است. هدف د

ع با یصنا ییع فضایو ارتباط توزع یتمرکز صنا های اصلی  مطالعه، شناخت کانون

 است.  یطیو مح ی، اجتماعیاقتصاد یرهایمتغ

ن یآماری ا هی است. جامعلیتحل -یفین پژوهش از نوع توصیا :شناسی روش

ن یهای ا داده ل است. یفعال در استان اردب یکارگاه صنعت ١٧٠٠پژوهش شامل 

از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اخذ و در  یصنعت یفضاها

آمار فضایی مانند فاصله   یها اند. از روش ثبت شده سامانه اطالعات جغرافیایی

همبستگی فضایی موران، آماره عمومی جی یا خوشه باال ، شاخص خوداستاندارد

   شده است.  دار جغرافیایی استفاده  وزن  و پایین و مدل رگرسیون
 یا صورت خوشه  به لیدر استان اردب عیصنا ییفضا عیتوز یالف) الگو :ها افتهی

 یجنوب -یع، شمالیع صنایتوز ییایب) جهت جغراف ؛است ید و نامتعادل شد

استان  یمرکز  یها بخش ، به سمت یصنعت یپ) مرکز ثقل تمرکز فضاها ؛است

د)  و است یصنعت یها تیجذب فعال مسلطکانون  ل،یج) شهرستان اردب ؛است

زان اشتغال در یم ،ینیشهرنش زانیمهاجرت، م نرخ  ت،یجمع یرهاین متغیب

 هیع رابطع صنایتوز یبا الگو ،یدرولوژ یو ه یتوپوگراف ،یبخش صنعت

 وجود دارد.   یدار  یمعن

 حال نیو درع یا توزیع صنایع در استان اردبیل از نوع خوشه :گیری نتیجه

 است. دلنامتعا
 لیاستان اردب ،ییآمار فضا ع،ی، الگو و پراکنش، صناییل فضایتحل ها: کلیدواژه

 
 ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار

 ۲۵/۹/۱۳۹۷ رش:یخ پذیتار
 a.mohammadi@uma.ac.irسنده مسئول: ینو*

 

  مقدمه

توسعه اقتصادی کشورها،  عنوان بخشی از فرآیند رشد و  صنعت به

تدریج امواج آن در  در بریتانیا آغاز شد و به ۱۸دوم قرن  هاز نیم

با رشد . [Tavakoli Nia & Nemati, 2008]جهان انتشار یافت 

تدریج چگونگی توزیع صنایع در مناطق و ارتباط  بخش صنعت، به

ای به یک مفهوم فراگیر در ادبیات توسعه  منطقه  آن با توسعه

. در اغلب کشورها و [Apostolache, 2014]منجر شد 

گیری نابرابری فضایی  خصوص کشورهای در حال توسعه، شکل به

ای  منطقه  های های صنعتی، به ایجاد عدم تعادل در توزیع فعالیت

هایی  . این مساله، به طرح چالش[Winkler, 2012]منجر شد 

 ایران صنعتی انجامید. در  شدن توسعه برای تمرکززدایی از قطبی

دلیل رشد شتابان  به توسعه در حال  كشورهای كثرا مانند نیز

 های اجرای برنامه فقدان شهرنشینی، رشد شتابان بخش صنعت،

فقدان توجه به پیامدهای استقرار نابجای صنایع،  سرزمین، آمایش

های  های محیطی، منجر به ایجاد عدم تعادل عدم توجه به توان

 & Pourahmad]صنعتی شد   ای ازنظر توسعه منطقه
Fallahian, 2005]. های  روند دوسویه، تمرکز فعالیت در یک

صنعتی در برخی مناطق و فقدان آن در دیگر مناطق ایران، به 

جمعیتی سایر مناطق کشور شد   شدن برخی مناطق و تخلیه قطبی

[Zebardast, 2008] . 

با توجه به روند رو به گسترش سریع شهرنشینی در ایران و 

شدن و شهرنشینی فزآینده  پیامدهای احتمالی ناشی از رشد صنعتی

[Hosseinzadeh Delir & Safari, 2012] از ۲۰، نیاز حدود %

های   یابی فعالیت فضای سرزمینی در سطح کشور به رشد و مکان

جود و تشدید و نیز و [Pourmohammadi, 2009]صنعتی 

های فضایی و اجتماعی ناشی از عدم تعادل در  نابرابر

، [Faraji Solebar et al, 2014]یافتگی در مناطق کشور  توسعه

تا در گام نخست، الگوی فضایی و رفتار  اهمیت و ضرورت دارد

بهینه از   های صنعتی در مناطق کشور برای استفاده مکانی فعالیت

قرار گیرند. استان اردبیل نیز، یکی از  فضای سرزمینی مورد تحلیل

 صنایع سازمان از اخذشده آمار های کشور است که براساس ن استا

مجوز  دارای استان سطح در صنعتی واحد ۱۷۰۰ ،۱۳۹۴استان 

 Industry, Mine & Trade Organization]هستند  فعالیت
of Ardebil Province “IMTOAP”, 2011] . 

رشد صنایع استان  مطابق اسناد و شواهد اولیه،توجه به اینکه  با

گرفته است  ریزی فضایی انجام اردبیل خارج از نظام برنامه

[Sahne, 2005; Rezvani & Mohammadi, 2015]  و با

صنعتی و فقدان  های استان اردبیل برای توسعه توجه به قابلیت

های مؤثر در اجرای راهبردهای آمایش استان  برنامه

[Mohammadi, 2015]های محیط زیستی و  ، ظهور چالش

ناپذیر است. از  شدن بدون برنامه اجتناب اجتماعی ناشی از صنعتی

صنعتی استان  این رو، تحلیل جغرافیایی الگوی فضایی توسعه

ای ضروری است. با توجه  اردبیل در راستای توسعه پایدار منطقه

صنایع به این مساله، هدف اصلی این پژوهش تحلیل فضایی 

های  راستا، تالش شده است تا به این پرسش  استان است. در این

 یلاستان اردب یعپراکنش فضایی صنا -۱کلیدی پاسخ داده شود که: 

در چه  یلاستان اردب یعصنا یعتوز -۲؟ کند از چه الگویی تبعیت می

در استان  یعهای تمرکز صنا ترین پهنه مهم -۳؟ قرار دارد یتیوضع

متغیرهای جمعیت، مهاجرپذیری،  ینب یا چه رابطه -۴ اند؟ کدم

میزان شهرنشینی، شاغالن بخش صنعتی، توپوگرافی و هیدرولوژی 

استان با تمرکز و پراکنش صنایع در استان مورد مطالعه وجود 

 دارد؟

ای در کشور غنا پرداخته نابرابری منطقهدیاو به بررسی  حسن و آل
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غنا را به  ردنظر کشورهای ترکیبی مو اند و براساس شاخص

-Al] اندکرده  بندی محروم و محروم طبقه منطقه برخوردار، نیمه چند
Hassan & Diao, 2007]. درجه نژاد و همکاران حاتمی 

 :موردی مطالعه( ایران مرزی مناطق در صنعتی یافتگی  توسعه
 غربی) را آذربایجان استان جنوبی ایه شهرستان كشور، غرب شمال

 كه شاخص ۸و  عددی تاكسونومی آماری مدل از استفاده با

نتایج  اند. ه هستند مورد ارزیابی قرار داد صنعتی توسعه دهنده نشان

 المللی مرزهای بین به نزدیكی دهد که مطالعه آنها نشان می

 و قومی ایه تفاوت و است نداشته تجمع صنایع میزان بر تأثیری

ها  شهرستان این در توزیع صنایع ای در کننده تعیین عامل زبانی

و همکاران  . محمدی [Hatami Nejad et al, 2011]است  بوده

 های لرستان در بخش استان ایه شهرستان نابرابری به بررسی

 صنعت با استفاده از کشاورزی و زیربنایی، رفاهی خدمات و مسكن

مطالعه  نتایج اند. پرداخته عددی تاكسونومی و عاملی تحلیل روش

 دوره طی استان های شهرستان بین كه نابرابری دهد می آنها نشان

است  یافته کاهش صنعت بخش در مورد بررسی زمانی

[Mohammadi et al, 2012]. ای با در مقاله همکاران  و قنبری 

 با و عددی و تاکسونومی موریس ضریب ناموزون روش از استفاده

 یک ره برخورداری  میزان صنعتی، بخش شاخص ۱۵ از گیری بهره

 نتایج اند. داده قرار را مورد مطالعه اصفهان استان ایه از شهرستان

 در اه مندی شهرستان بهره بیشترین که دهد می آنها نشان  تحقیق

 Ghanbari et]است  اصفهان شهرستان به مربوط صنعتی بخش
al, 2011]ای به بررسی رابطه بین  در مقاله جاللی پور و . داداش

های  صنایع در ایران با استفاده از آزمون شدن و تمرکز تخصصی

اند. نتایج پژوهش آنها نشان  پرداخته و ضریب مکانی ضریب جینی

که گرایش صنایع در استان به سمت تمرکز فضایی است و  دهد می

ای  شدن منطقه داری بین تمرکز صنایع و تخصصی رابطه معنی

و علیزاده قوزلو  . قره[Dadashpour & Jalali, 2013]وجود دارد 

به روش را تناسب اراضی برای استقرار صنایع  در پژوهش خود،

مطالعه موردی: ( منطق فازی -فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

های مناسب را برای  آنها پهنه اند. ) انجام دادهشهرستان مالرد

اند  استقرار این فضاها در سطح شهرستان شناسایی و معرفی کرده

[Ghareghozloo & Alizadeh, 2014]. پور  سامان پور و یضف

پنل ( ییتابلو یها داده یسنج روش اقتصاد طریق در پژوهشی از

آن  یتمحروم یزانبر م یراندر مناطق ا یتوسعه صنعت یرتأث یتا)،د

 پژوهش نشان داده است که ینا یجنتا اند. سنجیده را مناطق

 کاهش یرا برا ینهزم یرانا یاییدر مناطق جغراف یتوسعه صنعت

 یو خانوارها در کاهش سهم افراد یافته یتجل محرومیت،

 & Feizpour] امداد، فراهم نموده است یتهکمیان مددجو
Samanpour, 2017].  در ارتباط با پیشینه روش ویکور، در

زاده و معصومی  شود. اسماعیل ادامه به برخی از مطالعات اشاره می

استان  یها شهرستان ییعدالت فضا یلحلدر پژوهش خود به ت

با اند.  ی پرداختهدرمان -یبهداشت یها در بخش شاخص یلاردب

 .اند بندی کرده را رتبههای استان  ، شهرستانویکور گیری از مدل بهره

صورت مناسب  دهد که این فضاها به نتایج پژوهش آنها نشان می

در نظمی  اند. به نوعی بی ها توزیع نشده و عادالنه در بین شهرستان

درمانی در سطح  -رسانی بهداشتی پراکنش مراکز خدمات

 & Esmaeilzadeh] خورد های استان اردبیل به چشم می شهرستان
Masoumi, 2015]. های  تعیین پهنه محمدی و همکاران برای

از روش در استان اردبیل  )های صنعتی خوشه(گزینی  مناسب مکان

 محیطدر شاخص  ۲۰ از . در این زمینه،اند ویکور استفاده کرده

نشان  های پژوهش یافته استفاده شده است.  ادریسی سلوا

استان، به دلیل  های شهری سکونتگاه بالفصلدهند که حوزه  می

های  های استقرار خوشه ترین پهنه های جغرافیایی، مناسب مزیت

 Mohammadi et] شوند صنعتی چوب در استان محسوب می
al, 2016]. 

 های پژوهش در اكثر ذکرشده از آن جایی که به پیشینه توجه با

بندی  یابی، رتبه مبحث مکان در زمینه صنایع، به شده انجام

در شده است، لذا  پرداخته  یا توسعه منطقه یدر راستا ها شهرستان

و فضایی  یعتوز یالگوها ی،صنعت یها پهنه یینتع ارتباط با

 ،است یسامانده یحل برا راه یهارا شرط  یشکه پ یعپراکنش صنا

اند. لذا در این پژوهش تالش شده  های زیادی انجام نشده پژوهش

 است تا این شکاف مطالعاتی، برطرف شود.

 ینهنگر در زم مدون و كل یهنظر یناول ی،طرح شهر صنعت

و برای  ۱۹۱۷در سال  بود که یعصنا یابی  مكانهای مکانی و  تحلیل

طرح شهر صنعتی  .شد ارایه ای صنایع شهری بندی منطقه حوزه

گارنیه، دارای دو نكته اساسی و تاثیرگذار بوده است. یكی اندیشه 

های شهری است كه  جداسازی مناطق صنعتی از سایر كاربری

بعدها در منشور آتن و الگوی طرح های جامع شهری مورد پذیرش 

وسیع قرار گرفت و دیگری پیشنهاد استفاده از كمربند سبز به 

ایل میان مناطق ناسازگار است، كه امروزه جایگاه منظور ایجاد ح

 ,Moarefi et al]ریزی فضایی پیدا كرده است  استواری در برنامه
2012]. 

پیدایش ایده خوشه صنعتی نیز برای اولین بار از طرف مارشال در 

گردد.  با انتشار کتاب مبانی اقتصادی برمی ۱۸۹۰انگلستان در سال 

موارد بوده است که اوالً تمرکز در یک مباحث مارشال شامل این 

شود؛ ثانیاً هم  گیری بازار نیروی کار محلی می مکان، موجب شکل

های یک  دهد که نهاده مکانی، به تجمعات صنعتی امکان می

تری صورت پذیرد؛ ثالثًا، دانش  صنعت با تنوع بیشتر و هزینه پایین

 ,Cruz & Teixeira] شود در چنین تجمعاتی به آسانی سرریز می
2010; Bresnahan et al, 2001]. پس از مارشال، آلفرد وبر، 

یابی صنایع النهارد  چارچوب علمی تئوری مکان ۱۹۰۹در سال 

ریزی کرد و بر این باور بود که به حداقل  ) را پایه۱۸۸۵-۱۸۸۲(

یابی  ها، عاملی است که صنایع به خاطر آن، مکان رساندن هزینه

و کریستالر  ۱۹۴۰یابی عمومی  ئوری مکانکنند. سپس لوش با ت می

با بسط و توسعه این تئوری، نظریه مکان مرکزی را ارایه کردند و 

این تئوری را به بلوغ و کمال رساند.  ۱۹۴۸در سال  در نهایت هوور

نطفه اولیه نظریه قطب رشد را در  ۱۹۵۵در سال  فرانسو پرو
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در مراحل بعدی کند. وی بر این باور بود که  ای مطرح می مقاله

شدن یک منطقه، تراوش به اطراف یا رخنه به پایین رخ  صنعتی

تئوری  ۱۹۵۵خواهد داد. همچنین، داگالس نورث در سال 

، ۱۹۵۷ای را مطرح کرد. در سال  یابی و رشد اقتصاد منطقه مکان

ای و مناطق توسعه نیافته را  گونار میردال رشد نامتعادل منطقه

کند که مناطق پیشرو با استفاده و  کند و بیان می مطرح می

 ,Moarefi et al]یابند  وری از سایر مناطق بیشتر توسعه می بهره
، البرت هیرشمن، به راهبرد توسعه اقتصادی ۱۹۵۸. سال [2012

کند و پیوندهای رو به جلو و عقب، تأثیرات رخنه به  اشاره می

شدن  مانده) و تأثیرات قطبی پایین (مناطق پیشرو به مناطق عقب

جان  ۱۹۶۷داند. در سال  در توسعه صنایع و منطقه را مفید می

کند که بر  را مطرح میشده  فریدمن، تئوری عمومی توسعه قطبی

 & Dadashpoor]تسلط مرکز به مناطق پیرامون اشاره دارد 
Dadejani, 2015] رویکردهای قبلی را که  ۱۹۷۰. بحران دهه

رنگ  متأثر از دخالت مستقیم دولت، نظیر مکتب کینزی بود را کم

های فکری جدیدی را جایگزین  نمود و به جای آن مکاتب و دیدگاه

یدمن، با مخالفت صریح با مکتب کینزی، به کرد. میلتون فر

المقدور از مداخله در امور  کرد که حتی ها توصیه می دولت

اقتصادی دست بردارند و بگذارند که مکانیسم بازار به کار خود 

های صنعتی، به  ادامه دهد. با این وجود، مفهوم رایج فعلی خوشه

جدید  مربوط است، یعنی زمانی که راهکار توسعه ۱۹۹۰ هده

 .[Moarefi et al,  2012]اقتصادی مطرح شد 

شدن،  در چالش برای توسعه مطلوب سرزمینی از طریق صنعتی

 & Khakpoor]است  اصلی از مفاهیم عدالت فضایی
Khandozzi, 2005] و ها گروه افراد، با تحقق آن، که 

خود در استفاده از  حقوق به حقوقی و حقیقی های شخصیت

 کنند در فضای سرزمینی دسترسی پیدا میهای توسعه  فرصت

[Mirmoazi, 2008; Kevinji & Pover, 2004; Kikha, 
2004]. 

شود که  ناعدالتی فضایی به شرایطی گفته می مقابل در

های توسعه  واحدهای فضایی یا جغرافیایی گوناگون، شاخص در 

 & Kanbur] دیگر دارندداری از یک تفاوت و تمایز معنی
Anthony, 2005].  توسعه صنعتی به معنی ایجاد دگرگونی

شکل یا ترکیب مواد است تا به این وسیله مواد خام به صورت 

های زندگی مردم به  استفاده برای برآوردن نیازمندی  کاالیی قابل

در دنیای  .[Federman & Levins, 2005]کار گرفته شوند 

های  سایر بخش عنوان بخش پیشتاز، تواند به کنونی صنعت می

 ,Akhavan & Nazari] اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد
2007].  

و فراوان ساالنه در آهنگ رشد صنعتی  های شدیدایران نوسان در

بودن  ناسالم بودن این رشد، بیانگر القایی ،۱۳۵۰ و ۱۳۴۰در دو دهه 

 بافت بخش صنعت و مغایرت آن با ساختارهای اقتصادی،

 Motie Langroudi]و فرهنگی در جامعه بوده است  اجتماعی
et al, 2011] در مطالعات جغرافیایی، توزیع متناسب صنایع .

های  دربرگیرنده تعیین مکان آنها به نحوی است که همه گروه

 & Tagvayi] مند شوند آن بهره اجتماعی تا حد امکان از
Tahmasebi, 2011]. ترین تحقق عدالت فضایی، یکی از مهم 

 ,Kamran et al] توسعه است ل در اغلب کشورهای درحال یمسا
ریزی فضایی توان و قابلیت الزم برای  چه برنامهنچنا .[2010

و توزیع مناسب صنایع را نداشته باشد، مناطق با مسایل  جذب

 شهری مواجه-های مهاجرتی روستا متعددی ازجمله جریان

 فضا به ارزش بردن پی و عقالنی و بهینه استفاده آمایش، شوند. می

 ,Akbari] است اجتماعی و اقتصادی مؤثر منظور كاركردهای به
2009; Pourahmad, 2001]فرآیند فضایی، ریزی . برنامه 

استعدادهای  و منابع امكانات، از عقالیی برداری دهی و بهره سازمان

 جامعه و موزون متعادل پیشرفت منظور به ای منطقه و ملی فضای

 Masoomi] نماید می بهینه را سرزمین از وری بهره كه است
Ashkouri, 2006].  

 عدم از تصویری اردبیل استان صنعتی ساختار وضعیت موجود

 عدم ، تشدید دهد. تداوم رشد بدون برنامه می نشان را تعادل

 مناطق، بیشتر شدن ای حاشیه استان، در ای های منطقه تعادل

 عدم و فرهنگی -اجتماعی تعارضات تشدید محیطی، زیست عواقب

 خواهد پی در را استان امكانات و ها قابلیت از مطلوب برداری بهره

 و شمال در آن ای منطقه موقعیت استان، گسترده وسعت. داشت

 كشورهای با مشترك مرزهای از برخورداری كشور، غرب شمال

 وخاک، آب منابع( طبیعی متنوع های قابلیت -شمالی همسایه

 كه هستند عواملی ازجمله) طبیعی اندازهای چشم گیاهی، پوشش

 در ها ویژگی این از مناسب گیری بهره برای را دهی سازمان ضرورت

 سازند. می مطرح سرزمین آمایش فرآیند

 
 شناسی روش

تحلیلی و از  -شناسی از نوع توصیفی پژوهش حاضر از نظر روش

متغیرها، از نوع نظر هدف کاربردی است. از نظر تحلیل ارتباط بین 

همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کل  اکتشافی و 

شده در سازمان صنایع و معادن استان اردبیل تشکیل  صنایع ثبت

واحد و  ۱۷۰۰گام نخست فهرست و آدرس حدود  دهند. در می

های رسمی  از آمارنامه ۱۳۹۶صنعتی فعال تا نیمه اول سال   کارگاه

 [IMTOAP, 2011] ن استان اردبیلسازمان صنایع و معاد

شده و با مراجعه  های تصحیح اند. در گام دوم، آدرس شده استخراج 

افزار  با سازمان مربوطه و اطمینان از صحت آمار تصحیح و در نرم

اند. سپس به محیط ارک جی ای اس منتقل  ه گوگل ارث پیاده شد

های مربوط به متغیرهای جمعیت،  سوم، الیه اند. در گام شده داده 

مهاجران واردشده، جمعیت شهری، شاغالن صنعتی، توپوگرافی و 

سازی شده و در گام  هیدرولوژی و سایر متغیرهای پژوهش آماده

تفصیل  چهارم، با استفاده از فنون آمار فضایی که در ادامه به 

اند. در گام  شده های الزم انجام  و تحلیل  شده است، تجزیه معرفی 

های آمار فضایی در  و تحلیل های حاصل از تجزیه  آخر نیز، خروجی
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اند،  ها بوده سیستم اطالعات جغرافیایی که شامل جداول و نقشه

های پژوهش که در بخش مقدمه بدان  مبنای پاسخ به پرسش

 اند. اشاره شده قرار گرفته

 

 فنون و ابزارها 

فضایی این پژوهش شامل الگوی ترین معیارهای تحلیل  مهم

تراکم و همبستگی هستند که از طریق  وضعیت توزیع، پراکنش،

شده  استفاده  شود، فنون آماری که در زیر به برخی از آنها اشاره می

 است:

 

 فاصله استاندارد

این شاخص میزان تمرکز و یا پراکندگی عوارض پیرامون میانگین 

شده در حقیقت برابر  با  مقدار ارایه کند. گیری می مرکزی را اندازه

 روی نقشه خواهد بود. یک دایره بر

 

 بیضی انحراف معیار توزیع

کاررفته  ای از نقاط یا نواحی به گیری روند در مجموعه برای اندازه

دهد که اگر توزیع عوارض در  شود. این بیضی به ما امکان می می

 ناسایی نمایدداری برخوردار باشد آن را ش فضا از الگوی جهت

.[Asgary, 2011] 
 

 میانگین مرکزی
این شاخص  این روش شبیه به میانگین در آمار کالسیک است.

دهد  ای از عوارض را نشان می مرکز جغرافیایی یا مرکز ثقل مجموعه

[Asgary, 2011]. 

 

 همسایگی ترین نزدیکشاخص میانگین 

های  پدیدهروشی ساده و سریع برای آزمودن گردآمدگی و تجمیع 

اگر نتیجه آزمون برابر  محور در یک محوطه جغرافیایی است.مکان

اگر  اند. شده  صورت تصادفی توزیع محور بههای مکان یک باشد داده

ها و اگر  بودن داده ای گر خوشهتر از یک باشد بیان نتیجه کوچک

های  دهنده الگوی توزیع یکنواخت داده تر از یک باشد نشان بزرگ

 [Asgary, 2011].حور است ممکان

 

  شاخص خودهمبستگی فضایی موران

  بندی عوارضخوشه تشخیص برای هاشاخص از بهترین یكی

 نشان ۱ نزدیک به ارزش است. متغیر ـ۱ و ۱ بین موران ارزش. است

مشابه (باال یا  هایارزش دارای نواحی طور کلی  به که دهدمی

 نشان ـ۱ به نزدیک و ارزش ستنده ای خوشه الگویی دارای پایین)،

کنار  در غیرمشابه هایارزش دارای نواحی طور کلی به  دهد کهمی

 تصادفی الگویی دهندهنشان نیز صفر و ارزش دارند قرار یكدیگر

است. هر چه قدر ارزش شاخص به سمت مثبت و باال باشد 

بودن و اعداد منفی  ای، عدد صفر تصادفی دهنده الگوی خوشه نشان

 ,Asgary, 2011; ESRI]دهنده الگوی پراکنده است نشان
2015].  

𝐈اگر  > −𝟏
𝐌−𝟏

باشد، خودهمبستگی فضایی مثبت است. اگر  

𝐈 = −𝟏
𝐌−𝟏

𝐈باشد، خودهمبستگی وجود ندارد و اگر   < −𝟏
𝐌−𝟏

 

 ,Izabella & sófia]باشد، خودهمبستگی فضایی منفی است 
2011]. 

 

 ریپلی kای یا تابع  خوشه فضایی چند فاصله تحلیل

ها در  ابزار بسیار مهم برای بررسی آماری الگوهای فضایی پدیده

ها  بندی پدیده که وضعیت خوشه دهدمی نشان و مکان است. فضا

. [Asgary, 2011] در فواصل مختلف جغرافیایی چگونه است

صورت یک الگوی شماتیک خواهد بود چنانچه خط  خروجی به

دهنده  ای قرار بگیرد نشان ی در هر فاصلهآبرنگ باالی خط قرمز

) شده اگر خط قرمز رنگ (نتایج مشاهده ای است؛ الگوی خوشه

دهد که  قرار بگیرد نشان می) تر از خط آبی (نتایج مورد انتظار پایین

کند  دار تبعیت می داده در آن فاصله از یک الگوی پراکنده معنی

[Asgary, 2011; ESRI, 2015]. 
 

 موران محلی شاخص آماره

 آماره از محلی های تفاوت فضایی الگوی آشکارسازی برای

 طور به شاخص این شود. می استفاده محلی موران خودهمبستگی

-سرد سرد،-سرد داغ،-داغ نقاط صورت به را صنایع توزیع نقاط مثال

 ,Anselin, 1999; Asgary] دهد می نشان سرد-داغ و داغ
2011].  

 

 های باال و پایین خوشهآماره عمومی جی یا 
 ای و  ها با همسایگانی که از نظر خصیصه زمانی که رفتار داده

اند و فاصله جغرافیایی آن هرچه  شکل در کنار یکدیگر قرار گرفته

 ای متمرکز با ارزش دهنده خوشه توان نشان تر باشد، می نزدیک

این روش با نمایش مقادیر  باال و یا پایین آن عوارض باشد. در  

توان  می  مقدار احتمال امتیاز استاندارد ومقادیر  وجی  امتیاز

اند را  شده بندی  ها خوشه هایی که در آن داده نقاط و یا مکان

 نمایش داد.
 

      های داغ روش لکه

ی کلیه عوارض های داغ، آماره گتیس را برا لکه  تحلیل به روش

این روش با نمایش مقادیر  نماید. در  ها محاسبه می موجود در داده

های نقاط داغ یا  توان لکه مقدار احتمال میو استاندارد  امتیاز

 اند را نمایش داد شده بندی ها خوشه هایی که در آن داده مکان

[Asgary, 2011] . 
 

 دار جغرافیایی مدل رگرسیون وزن

یافته چارچوب رگرسیون  دار جغرافیایی، گسترش مدل رگرسیون وزن

 .[ESRI, 2015]عمومی است 
 

 قلمرو پژوهش

با مساحتی معادل  قلمرو این پژوهش استان اردبیل
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  ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                              تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

عرض شمالی از  ۳۹̀° ۴۲´تا  ۳۷° ۴۵´کیلومتر مربع، بین ۱۷۸۰۰

النهار  طول شرقی از نصف ۴۸° ۵۵´تا  ۴۷° ۳۰´خط استوا و 

شماری در  مطابق آخرین سر ایران است. گرینویج در شمال غرب 

نفر بوده است و میزان  ۱,۲۷۰,۴۲۰جمعیت استان  ۱۳۹۵سال 

 ۱۰براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  .% است۶۸شهرنشینی 

 Statistical]دهستان است  ۷۱ شهر و ۲۶بخش  ۲۹شهرستان 
Center of Iran, 2018]. 

 )۱(شکل 

 

 
 )استان اردبیل( قلمرو پژوهش )١شکل 

 

 ها یافته

 الگوی توزیع فضایی صنایع

در این بخش، در پی پاسخ به پرسش مبنی بر "پراکنش فضایی 

کند"، از آزمون  صنایع استان اردبیل از چه الگویی تبعیت می

ترین همسایگی، آماره عمومی جی یا  شاخص میانگین نزدیک

فضایی آماره موران عمومی و خوشه باال و پایین، خودهمبستگی 

ریپلی  ای یا تابع کای تحلیل خوشه فضایی چندفاصله

کارگیری  است. بدین ترتیب نتایج حاصل از به شده  استفاده 

دهد  نشان می ۲شکل  -ترین همسایگی بخش الف میانگین نزدیک

 از  است. ۱۹/۰که مقدار این آماره برای توزیع فضایی صنایع 

)، نتیجه اینکه ۱<۱۹/۰تر از یک است ( کوچکآنجا که این مقدار 

همچنین با توجه به  اند. شده  ای پراکنده صورت خوشه ها به داده

 آماره  و بزرگتربودن این مقدار ـ)Z)۲۴/۶۳  مقادیر امتیاز

P-Value )۰۰/۰بودن از نظر آماری  ای گیریم این خوشه ) نتیجه می

 -بندی زیادوکم بخش ب دار است. در تحلیل نتایج خوشه معنی

-Pمقدار آماره  و )Z )۷۴/۹نیز با توجه به مقادیر امتیاز  ۲شکل 
Value که معادل صفر و کوچکتر از مقدار امتیاز Z  است پی

میانه نمودار  شده است.بندی  ها خوشه که مقادیر داده بریم می

دار دارد. همان  ای معنی ای نیز نشان از یک الگوی خوشه زنگوله

نتایج حاصل از آزمون خودهمبستگی فضایی موران  در طوری که

است  ۱۰۲/۰شود شاخص موران  مشاهده می نیز ۲شکل  -بخش ج

و بزرگتر از یک است و  ۶۴/۹در سطح  Z و از آنجا که مقدار امتیاز

ای با  برابر با صفر نشان از الگوی خوشه P-Valueاره مقدار آم

 -همچنین در بخش نتایج آزمون ریپلی بخش د تمرکز باال دارد.

باالتر از  )شده شود که خط قرمز (نتایج مشاهده مالحظه می ۲شکل 

است که خود مبین الگوی ) خط آبی رنگ (نتایج مورد انتظار

 ای است. خوشه

 وضعیت توزیع جغرافیایی

این بخش از پژوهش در پی پاسخ به پرسش مبنی بر "وضعیت 

 توزیع صنایع استان اردبیل در چه وضعیتی قرار دارد" از آزمون 

دار استفاده شده  و توزیع جهت فاصله استاندارد مرکز میانگین،

بدین ترتیب نتایج حاصل از آزمون مرکز میانگین نشان  است.

یع فضایی صنایع مرکز استان دهد که مقدار این آماره برای توز می

، الف). همچنان تحلیل فاصله استاندارد نشان ۳است (شکل 

نیز  دهد که میزان تراکم و فشردگی توزیع صنایع از میانگین می

 های نزدیک به مرکز استان است  شهرستان بیشتر مربوط به

دار صنایع، جهت شمالی و  ، ب). تحلیل توزیع جهت۳(شکل 

های  محور تمرکز صنایع در استان شهرستان جنوبی گرفته است و

سه مدل دال بر  بنابراین هر ، ج)؛۳مرکزی استان است (شکل 

های نزدیک به  تمرکز بیشتر صنایع در مرکز استان و شهرستان

 مراکز استان دارد.

 های تمرکز صنایع در استان ترین پهنه مهم
  های تمرکز ترین پهنه در پی پاسخ به پرسش مبنی بر "مهم

، ۴های داغ (شکل  اند" از آزمون تحلیل لکه صنایع در استان کدام

شده   ، ب) استفاده۴ها (شکل  ها و ناخوشه الف) و تحلیل خوشه

های داغ نشان داد که در این   بدین ترتیب تحلیل لکه است.

و  ۹۷/۲شهرستان اردبیل با ضریب  Zای شدن، مقدار ارزش  خوشه

کانون تجمع  %،۹۹داری  در سطح معنی ۰۰۲/۰برابر با  pمقدار 

از این نظر در دورن خود از الگوی  شود. صنعتی استان محسوب می

های  ها عمدتًا در شهرک زیرا صنایع و کارگاه منظم برخوردار است،

بعد از آن به ترتیب  تری برخوردار هستند. صنعتی از توزیع منظم

 در رتبه بعدی آباد و نمین سپار  خلخال، شهر، شهرستان مشکین

، توزیع pو باالبودن مقدار  Zبودن  لذا با توجه به منفی قرار دارند.

برخورداری  ها از نوع تصادفی بوده و نیز کم در این شهرستان صنایع

این امر حاکی از  دهد. آنها را به نسبت شهرستان اردبیل نشان می

که  طوری   است؛ بهتوزیع شدیدًا نابرابر فضایی صنایع در استان 

بیشتر صنایع در شهرستان اردبیل تمرکز یافته و در سایر 

شده است (جدول  صورت پراکنده و تصادفی توزیع  ها به شهرستان

۱.(  

ها در خصوص توزیع فضایی  ها و ناخوشه همچنین تحلیل خوشه

دهد که شهرستان اردبیل با  نیز نشان می صنایع استان اردبیل

باالترین  ۰۱/۰معادل  P-Value) و مقدار ارزش Z )۳/۲مقدار 

 پایین در-برخورداری را از صنایع دارد. الگوی فضایی یک خوشه باال

های استان  داده است. سایر شهرستان شهرستان اردبیل را تشکیل

دار نبوده  از نظر آماری معنی دهد و الگوی خاصی را نشان نمی

 ، ب).۴؛ شکل ۲است (جدول 
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 توابع شاخص موران برای تحلیل الگوی توزیع فضایی صنایع استان اردبیل )۲شکل 

 

 
  های آمار فضایی تحلیل توزیع جغرافیایی صنایع با استفاده از روش) ۳شکل 
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  ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                              تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

 
  ها ها و ناخوشه های داغ و خوشه تحلیل لکه روش باهای استان اردبیل  ن تحلیل توزیع فضایی صنایع در شهرستا )۴شکل 

 
 های داغ در تحلیل لکه zارزش  )۱جدول 

 Gizscore Gipvalue Gi-Bin شهرستان
 ۰ ۸۲۲۴۹۴/۰ ـ ۲۲۴۳۳۹/۰ آباد پارس

 ۰ ۶۲۴۶۲۵/۰ ـ ۴۸۹۳۰۶/۰ سواربیله

 ۰ ۷۰۴۱۰۴/۰ ـ ۳۷۹۷۸۶/۰ گرمی

 ۰ ۹۳۱۰۲۵/۰ ـ ۰۸۶۵۵۶/۰ شهر مشکین

 ۰ ۸۰۰۴۷۶/۰ ـ ۲۵۲۶۰۲/۰ نمین

 ۰ ۷۴۹۱۷۵/۰ ـ ۳۱۹۷۲۷/۰ نیر

 ۰ ۶۴۴۹۳۹/۰ ـ ۴۴۶۹۱۱/۰ کوثر

 ۰ ۸۲۵۲۴۴/۰ ـ ۲۲۰۸۰۶/۰ خلخال

 ۰ ۵۸۰۳۳۳/۰ ـ ۵۵۲۸۹۸/۰ سرعین

 ۳ ۰۰۲۹۵/۰ ۹۷۲۹۲۹/۲ اردبیل

 

 ها ها و ناخوشه در خوشه zارزش  )۲جدول 

 LMi Zscore Mip P value CO type شهرستان

 ۰ ۷۰۸۵۴/۰ ۳۷۳۸۱۸/۰ آباد پارس

 ۰ ۵۷۸۲۹۶/۰ ۵۵۵۸۷۶/۰ سواربیله

 ۰ ۶۲۰۰۸۵/۰ ۴۹۵۷۲/۰ گرمی

 ۰ ۷۸۳۶۳۷/۰ ۲۷۴۵۸۲/۰ شهر مشکین

 ۰ ۳۱۴۵۲۲/۰ ـ ۰۰۵۷۷۹/۱ نمین

 ۰ ۹۰۸۴۲۷/۰ ـ ۱۱۵۰۲۲/۰ نیر

 ۰ ۶۰۲۶۵۶/۰ ۵۲۰۵۸۵/۰ کوثر

 ۰ ۷۲۱۸۰۸/۰ ۳۵۶۰۴۳/۰ خلخال

 ۰ ۳۲۵۰۳۸/۰ ـ ۹۸۴۱۵۸/۰ سرعین

 HL ۰۱۷۳۸۹/۰ ـ ۳۷۸۳۸۶/۲ اردبیل

 

 جمعیت و تمرکز صنایع

ای بین جمعیت با تمرکز  در پی پاسخ به پرسش مبنی بر "چه رابطه

دار  از رگرسیون وزن ها وجود دارد" است. صنایع شهرستان

نشان  نتایج رگرسیون جغرافیایی، استفاده شده است.جغرافیایی 

 های اردبیل با مقدار ارزش داد که بین توسعه صنعتی شهرستان

و میزان  ۵۲/۰، نمین با مقدار ارزش ۲۴/۱، نیر با مقدار ارزش ۶۹/۲

داری وجود دارد و تمرکز صنعتی  جمعیت آنها رابطه معنی

رابطه در مورد این  تناسب جمعیت اتفاق افتاده است. به

گرمی به ترتیب با مقدار  بیله سوار، سرعین، های کوثر، شهرستان

ـ کمتر ۳۵/۰و  ۲۴/۰، ۳۵/۰ ،۴۳/۰شده  انحراف معیار مشاهده

و  های خلخال، مشکین درنهایت، به ترتیب شهرستان شود. می

  منفی است و  آباد از نظر جمعیت و تمرکز صنعتی رابطه پارس

تمرکز صنایع اتفاق نیفتاده و توسعه  عدالت فضایی در تخصیص

 ، الف).۵کامالً نامتعادل اتفاق افتاده است (شکل 

 

 شهرنشینی و تمرکز صنایع

ای بین شهرنشینی با  در پی پاسخ به پرسش مبنی بر "چه رابطه

دار  ها وجود دارد"، از رگرسیون وزن تمرکز صنایع شهرستان

و تحلیل به روش   جغرافیایی استفاده شده است. نتایج تجزیه

دهد که این رابطه به ترتیب  دار جغرافیایی نشان می رگرسیون وزن

و  ۶۴/۰، ۸۸/۱های نمین، نیر و اردبیل با مقدار  در مورد شهرستان

شهر و  های کوثر، مشکین شهرستان دار و باال است. معنی ۵۴/۰

این رابطه کمتر  ۰۳/۰و  ۳۰/۰، ۴۹/۰خلخال به ترتیب با مقادیر 

سوار، سرعین،  های بیله لبته، این رابطه در شهرستانا است.

 ، ب).۵آباد و گرمی وجود ندارد (شکل  پارس

 

 مهاجرپذیری و تمرکز صنایع

ای بین مهاجرت با تمرکز  در پی پاسخ به پرسش مبنی بر "چه رابطه

دار جغرافیایی  نها وجود دارد"، از رگرسیون وز  صنایع شهرستان

 فال ب
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و تحلیل به روش رگرسیون  استفاده شده است. از نتایج تجزیه 

دهد که این رابطه به ترتیب در مورد  دار جغرافیایی نشان می وزن

، ۸۸/۰، ۸۸/۱های نمین، اردبیل، نیر و کوثر با مقدار  شهرستان

  این رابطه در شهرستان .باال استدار و  معنی ۵۲/۰و  ۶۲/۰

کمتر است. این رابطه در  ۳۱/۰شهر با مقدار ارزش  مشکین

آباد و گرمی منفی است  سوار، سرعین، پارس های بیله شهرستان

 ، ج).۵(شکل 

 

 شاغالن صنعتی و تمرکز صنایع

ای بین شاغالن صنعتی  در پی پاسخ به پرسش مبنی بر "چه رابطه

دار  از رگرسیون وزن ها وجود دارد"، شهرستانبا تمرکز صنایع 

و تحلیل به روش  جغرافیایی استفاده شده است. نتایج تجزیه 

دهد که این رابطه به ترتیب  دار جغرافیایی نشان می رگرسیون وزن

، ۸۸/۱های نمین، اردبیل، نیر و کوثر با مقدار  در مورد شهرستان

  این رابطه در شهرستان دار و باال است. معنی ۵۲/۰و  ۶۲/۰، ۸۸/۰

کمتر است. این رابطه در  ۳۱/۰شهر با مقدار ارزش  مشکین

آباد و گرمی منفی است  سوار، سرعین، پارس های بیله شهرستان

 ، د).۵(شکل 

 

 محیط طبیعی و تمرکز صنایع

 در این بخش دو مؤلفه اصلی در ارتباط با تحلیل پراکنش 

توپوگرافی و  اند. شده انتخابو فضاهای صنعتی  واحدها

دهد که ارتفاعات  و تحلیل نشان می  نتایج تجزیه هیدرولوژی.

 شود.  متر کانون تجمع صنعتی استان محسوب می۹۷۸،۱۳۴۰

این امر حاکی از توزیع درصد باالیی از فضاهای صنعتی در 

 به طوری که بیشتر صنایع که  ارتفاعات باال در استان است.

 تمرکز یافته در ارتفاعات باال  اردبیل و مشکینشهرستان  در

آباد و بیله سوار که  های پارس و برعکس شهرستان توزیع شده

، الف ۶شکل  باشند. دارای صنایع کم می دارای ارتفاع کم هستند

دهد.  ها را نشان می توزیع فضایی صنایع و توپوگرافی شهرستان

  پژوهش درهمچنین در رابطه با مؤلفه هیدرولوژی نتایج 

صنایع اغلب بدون توجه   گزینی دهد که مکان ، ب نشان می۶شکل 

های سطحی در استان صورت گرفته  یا با توجه کمتر به حریم آب

 است.

 

 
 دار جغرافیایی تحلیل رگرسیون وزن )۵شکل 

 ب الف

 ج
 د
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  ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                              تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

 
 بین متغیرهای محیطی با انباشت صنایع هتحلیل رابط )۶شکل 

 

 گیری نتیجهبحث و 

های این پژوهش در بخش فضایی نشان داد که الگوی توزیع  یافته

ای شدید است. در تبیین  استان اردبیل از نوع خوشهصنایع در 

توان به دالیلی همانند، وجود  شدن می ای دالیل این خوشه

های موجود در  بودن زیرساخت های صنعتی و كامل شهرك

های صنعتی و فقدان این شرایط در  شهرستان اردبیل برای فعالیت

های  یاستاز سوی دیگر به دالیل س ها اشاره نمود. سایر شهرستان

صنایع كمتری در مناطق مرزی استان مستقر  ای گذشته، منطقه

 ، با نتایج پژوهش نسترنهای این پژوهش رو یافته از این  اند. شده

های توسعه  فتاحی در خصوص عدم تعادل در توزیع شاخص و

های  دیگر نتایج نشان داد که بین شهرستان از سوی همسویی دارد.

  وجود دارد و از این حیث با نتایج پژوهشاستان، فاصله عمیقی 

مبنی بر تفوق مرکز  اسماعیل زاده و معصومی و همکاران  و قنبری

 & Esmaeilzadeh] ها همسویی دارد استان بر سایر نواحی استان
Masoumi, 2015]. مرز با  هم  های با توجه به محرومیت شهرستان

نژاد و  حاتمی پژوهشاین پژوهش با نتایج   های یافته آذربایجان،

انگاری  مبنی بر نادیده [Hatami Nejad et al, 2011] همکاران

در تبیین این  های اقتصادی در استقرار صنایع همسو است. فرصت

  توان به قرارگیری مركز استان در شهرستان اردبیل، عدم تعادل می

ها و نیز  میزان باالی جمعیت شهرنشین در برخی شهرستان

ها و نیز شرایط  ساختار غالب روستایی شهرستانبودن،  مرزی

  های یافته ها اشاره نمود. جغرافیایی مانند قابلیت اراضی شهرستان

 Dadashpoor] جاللی پور و این پژوهش با نتایج پژوهش داداش
& Dadejani, 2015]  در گرایش صنایع در استان به سمت تمرکز

شدن  و تخصصیداری بین تمرکز صنایع  فضایی و رابطه معنی

های این پژوهش با نتایج  ین یافتههمچن ای همسویی دارد. منطقه

 [Mohammadi et al, 2015] پژوهش محمدی و همکاران

های شهری استان اردبیل به  مبنی بر اینکه حوزه بالفصل سکونتگاه

های صنعتی هستند،  های جغرافیایی متمرکزترین پهنه دلیل مزیت

 به دست آمد.  ای این پژوهش چند نتیجهه همسویی دارد. از یافته
 

نخست اینكه الگوی توزیع جغرافیایی صنایع استان از نوع 

اینکه توزیع صنایع در سطح  دوم  ای شدید است. خوشه

توزیع  ناعادالنه صورت به نواحی یا مناطق های استان بین شهرستان

کانون تجمع صنعتی  سوم اینکه شهرستان اردبیل، است. شده

های پژوهش  توان از یافته درنهایت می شود. محسوب میاستان 

های که بیشترین تمرکز صنایع را  را گرفت كه شهرستان  این نتیجه

جمعیت و مهاجرپذیری و شاغالن صنعتی   دارای شهرنشینی، دارند.

و فضاهای  باالیی نیز هستند. در ارتباط با تحلیل پراکنش واحدها

نتایج حاکی از توزیع درصد  ی،توپوگرافی و هیدرولوژ  صنعتی با

 باالیی از فضاهای صنعتی در ارتفاعات باال در استان است.

همچنین در رابطه با مؤلفه هیدرولوژی نتایج پژوهش نشان 

صنایع اغلب بدون توجه یا با توجه کمتر   گزینی دهد که مکان می

 های سطحی در استان صورت گرفته است. به حریم آب

های اصلی پژوهش نیاز است تا در  بر مبنای متغیرها و یافته

فضایی و اجتماعی و تحقق اصول مندرج در طرح  راستای عدالت

را منوط به   عادالنه  آمایش سرزمین و آمایش استان که توسعه

یشنهاداتی دانند، پ ها در فضای سرزمینی می توزیع متناسب فعالیت

بودن شدید توزیع فضایی  ای ارایه شوند. با توجه به ماهیت خوشه

صنایع، نیاز است ضمن توجه به اصول آمایش استان و 

های صنعتی در  ای، توزیع فضایی خوشه های ناحیه توانمندی
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ناوری و های اقتصادی، محیطی، ف تناسب توان ها به شهرستان

که ضمن عمل به اصول   نحوی تر شود به  اجتماعی متعادل

 تمرکز به توجه فضایی و اجتماعی تسهیل شود. با  آمایشی، عدالت

از  سرعین، و کوثر سوار، بیله گرمی، های شهرستان در صنایع پایین

 این های توانمندی به توجه با و صنعتی توسعه های شاخص نظر

 شود که پیگیری آنها در روشی به باید صنعتی توسعه ها، شهرستان

 زیست، محیط  تخریب به صنعتی، اشتغال بخش افزایش ضمن

با توجه به ارتباط  .نشود منجر مناطق این در کشاورزی و گردی بوم

صنعتی،    دار بین جمعیت، مهاجرپذیری، شهرنشینی و توسعه معنی

های  با برنامههای استان اردبیل،  سازی شهرستان نیاز است صنعتی

 های جمعیتی استان همسو شوند. این خصوص با برنامه بخشی به

. است استان فضایی طرح در مندرج راهبردهای اجرای مستلزم نیز

 با اقتصاد و جامعه زیست، محیط  به باید صنعتی بخش در البته

 ریزی برنامه  حوزه در متخصصان و خبرگان نظرات از استفاده

 با ای کارخانه شدن صنعتی است الزم. ودش توجه انجام فضایی

 هدف را مناطق اقتصادی رشد صرفاً  و باشد همراه پایدار ی توسعه

 های توان اردبیل استان مناطق از بسیاری اینکه، آخر سخن. نگیرد

 گردی، بوم صنعت به توان می از جمله. دارند زیادی اقتصادی

 .نمود اشاره بنیان دانش صنایع و کشاورزی
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