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مقدمه 1
توسعهیافتگی منطقهای از عوامل و شرایط مختلف مکانی و زمانی و ارزش متفاوت شاخصهای مختلف در سنجش توسعه
تأثیر میپذیرد (قنبری و دیگران .)50 :4906 ،در این میان ،عدالت فضایی به مفهوم توزیع عادالنه و متناسب فرصتهای
توسعه ،تا حد زیادی با توزیع شاخصهای مؤثر بر توسعه و بهتبع آن توسعة بخش صنعتی در ارتباط است (اپوستوالچو،
 )90 :4909توزیع متعادل فرصتهای توسعه از جمله فعالیتهای صنعتی ،گام مهمی برای ازبینبردن بیتعادلیهای
منطقهای است (شیخ بیگلو .)406 :4904 ،در کشورهای درحالتوسعه ،رشد سریع و نامتقارن مناطق ،اختصاص غیراصولی
منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق (اسالمی )9 :4904 ،به نبود ارتباط منطقی بین توزیع و
تخصیص منابع توسعه و تشدید نابرابری اجتماعی منجر شده (وینکلر01 :4905 ،؛ حسینزاده و دیگران  )5 :4904و تبعات
سیاسی را نیز در بسیاری موارد به همراه داشته است (ضرابی و دیگران .)52 :4904 ،شایان ذکر است که ایران نیز همانند
دیگر کشورهای درحالتوسعه با مشکل نابرابری در توزیع فضایی فرصتها و منابع ازجمله فعالیتهای صنعتی مواجه
است (زنگیآبادی و دیگران.)566 :4904 ،
پژوهشهای اولیه درخصوص استان اردبیل نشان میدهد که این استان سابقهدارترین استان در امر برنامهریزی
فضایی منطقهای است که با مسئلة بیتعادلی در توسعه و توزیع نامتعادل منابع و زیرساختهای صنعتی همراه است
(محمدی2 :4901 ،؛ رضوانی و صحنه .)46:4901 ،طبق شواهد اولیه ،رشد بخش صنعت در استان مطابق با برنامهریزی
منطقهای و طرحهای آمایشی انجام نمیشود و طرح آمایش استان هرگز اجرا نمیگردد؛ از اینرو بهنظر میرسد
بیتوجهی به اصول آمایش سرزمین و اجرانکردن طرح آمایش استان ،به رشد نامتوازن بخش صنعت و توزیع ناعادالنة
فعالیتهای صنعتی بین شهرستانهای استان منجر شده است .برای اثبات این موضوع ضرورت دارد الگوهای رشد
فعالیتهای صنعتی در استان اردبیل بررسی و تحلیل شود .این ضرورت مبنای طرح پرسشهای زیر بوده است:
 .4از بین سه الگوی تصادفی ،خوشهای و همگن ،پراکنش فضایی فضاهای صنعتی از کدام الگوی غالب تبعیت کرده
است؟
 .5پراکنش فعالیتهای بخش صنعتی در شهرستانهای استان اردبیل چگونه است؟
 .9ازنظر بخش صنعت ،کدام شهرستانها برخوردار هستند؟
 .1چه رابطهای بین «تراکم جمعیت» با توسعهیافتگی صنعتی شهرستانهای استان اردبیل وجود دارد؟
 .2چه رابطهای بین «میزان شهرنشینی» و توسعهیافتگی صنعتی شهرستانهای استان اردبیل وجود دارد؟
 .0چه رابطهای بین «مهاجرپذیری» و توسعهیافتگی صنعتی شهرستانهای استان اردبیل وجود دارد؟
براساس پرسشهای فوق ،هدف اصلی این پژوهش سنجش عدالت توزیع فضایی شاخصهای توسعهیافتگی صنعتی
شهرستانهای استان اردبیل است .مقاله از پنج بخش اصلی شامل مقدمه ،مبانی نظری ،روش ،یافتهها و بحث و
نتیجهگیری تشکیلشده است.

مبانینظری 
قدرت اقتصادی ،نظامی و ارتقای سطح زندگی اغلب کشورها رابطة مستقیمی با ظرفیت صنعتی آنها دارد (حاتمینژاد و
دیگران )5 :4906 ،و توسعة صنعتی تا حد زیادی به شکلگیری قدرتهای اقتصادی در جهان منجر شده است (قنبری و

 .4این مقاله از پایاننامة کارشناسی ارشد خانم سپیده نوری در رشتة جغرافیا و برنامهریزی شهری با عنوان «مکانگزینی خوشههای صنعتی استان اردبیل باا
استفاده از  »GISبه راهنمایی نویسنده مسئول در دانشگاه محقق اردبیلی استخراج شده است.
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دیگران .)40 :4900 ،در عین حال پیامدهای منفی ناشی از صنعتیشدن شتابان و آثار مخرب ناشی از رشد نامتوازن
صنعتی طی دهههای اخیر در کشورهای درحالتوسعه ،با مفاهیمی مانند عدالت فضایی و توسعة پایدار به چالش کشیده
شده است (منصوری دانشور و دیگران .)2 :4906 ،بسیاری از پژوهشگران دریافتند که رشد صنعتی باید با توسعة عادالنه
و پایدار همراه شود (بختیاری )420 :4906 ،و از اواخر دهة  4006به اینسو ،به موضوع عدالت فضایی توجه شده کردهاند
(اسمیت56 :4001 ،؛ رفیعیان و دیگران)52 :4904 ،؛ یعنی هر نظام اجتماعی پایدار ،نیازمند این است که از فرصتهای
توسعه از طریق توزیع فضایی عادالنة امکانات بهرهمند شود (معصومی اشکوری.)0 :4902 ،
گفتنی است توزیع ناعادالنة امکانات و فرصتهای توسعه در مناطق جغرافیایی (لی4 ،5646 ،؛ برنامة توسعة سازمان
ملل )5646،درنهایت به ناپایداری اجتماعی جوامع میانجامد (هالو الریش41 :5666 ،؛ اسکوپ .)901 :5660 ،در ایران
توزیع ناعادالنة فرصتهای توسعه ازجمله فعالیتهای صنعتی ،به رشد نامتوازن منطقهای انجامیده است (زیاری:4900 ،
 .)420شکلگیری فعالیتهای صنعتی به شکلگیری تمرکز جغرافیایی و رشد اقتصادی میانجامد (برنرووقلت:5664 ،
.)450
به اعتقاد کییز و دیگران ( ،)5660درک روابط فضایی خوشههای صنعتی و تأثیر آن بر اقتصاد مناطق ،مستلزم تحلیل
خوشهها با استفاده از فنون تحلیل فضایی است.
به اعتقاد ژائو و دیگران ( )5645بسیار ضروری است تا در برنامهریزیهای فضایی درخصوص پیامدهای منفی
محیطزیستی ناشی از رشد فعالیتهای صنعتی چارهاندیشی شود؛ به بیان دیگر ،نیاز است پیششرطهای فعالیت در
چارچوب قوانین محیطزیستی برای خوشههای صنعتی تعریف شوند .بهنظر فازیو و پیاسنتینو ( ،)5646در توزیع
فعالیتهای صنعتی در سطح مناطق ،عوامل درونمنطقهای و برون منطقهای نقش دارند و این فعالیتها میتوانند در
توسعة منطقهای مؤثر باشند.
در زمینة مبحث توسعهیافتگی صنعتی مناطق ،پیشینة غنی داخلی و خارجی وجود دارد که به برخی از مهمترین آنها
اشاره میشود.
نسترن و فتاحی ( )4900در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در توزیع فعالیتهای صنعتی در بین شهرستانهای
گلستان ،نابرابری آشکاری وجود دارد.
زیاری و دیگران ( )4900با مطالعة شهرستانهای استان خراسان رضوی به وجود تفاوت و نابرابری در میزان
بهرهمندی از شاخصهای صنعتی اشاره میکنند.
قائد رحمتی و دیگران ( )4900در پژوهش مشابهی در استان خوزستان به بیتعادلی بین شهرستانهای این استان از
نظر شاخصهای اقتصادی اشاره میکنند.
حاتمینژاد و دیگران ( )4906به این نتیجه رسیدند که در آذربایجان غربی تفاوتهای اجتماعی با تفاوت در
برخورداری صنعتی وجود دارد.
محمدی و دیگران ( )4906ضمن بررسی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استان لرستان ،به کاهش نابرابری شدید
در بخش صنعت اشاره میکنند .قنبری و دیگران ( )4906در پژوهش خود پیرامون توسعة صنعتی شهرستانهای استان
اصفهان به این نتیجه میرسند که نوعی تسلط شهری در توزیع فعالیتهای شاخصهای صنعتی در استان به نفع شهر
اصفهان وجود دارد.
آرتور و دیگران ( )4001با بررسی عوامل اجتماعی ،اقتصادی و تاریخی ،همچنین نقش دولتها در سه ناحیة شهری
آتالنتا و پورتلند در یک دورة سی ساله نتیجه میگیرند با اینکه بیشترین سرمایهگذاریهای اقتصادی در منطقة آتالنتا
صورت میگیرد ،شهر پورتلند رونق اقتصادی بیشتری دارد.
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برنر و ویگل ( ،)5664در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شکلگیری یک فعالیت صنعتی در مناطق با ایجاد
تعادل یا برهمخوردن آن در توسعة اقتصادی مناطق همراه است.
آل حسن ( )5662در بررسی توسعة صنعتی کشور غنا ،به نابرابریهای شدید میرسد.
کییز و دیگران ( )5660در پژوهش خود پیرامون تحلیل فضایی خوشههای صنعتی ،بهویژه خوشة صنایع چوبی در
آلمان به این نتیجه میرسند که فضای جغرافیایی در رشد خوشههای صنعتی و بهتبع آن رشد اقتصاد منطقهای و ایجاد
تعادل یا برهمخوردن آن نقشی مستقیم دارد.
فازیو و پیاسنتینو ( ،)5646در پژوهش خود در زمینة تحلیل فضایی خوشههای صنعتی در ایتالیا درمییابند چنانچه
خوشهایشدن صنایع بدون مداخالت برنامهریزی فضایی باشد ،ممکن است تعادل در رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی و
محیطزیست برهم بخورد.
المر و وینسه ( ،)5644با استفاده از یازده شاخص و به کمک تحلیل عاملی و تحلیل خوشهها ،به طبقهبندی و مطالعة
توسعة صنعتی در مناطق رومانی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که مناطق به توسعة صنعتی و اشتغال نیاز دارد.
ژائو و دیگران ( )5645در پژوهش خود در چین دریافتند که خوشههای صنعتی بهمرورزمان رشد میکنند و تأثیرات
منفی بر محیط زیست میگذارند .هانگ وپنگ ( )5645در رابطه با خوشههای صنعتی و فعالیتهای مرتبط با صنعت
توریسم در کشورهای چین ،هنگکنگ ،ژاپن ،کره ،مالزی ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند و فیلیپین به این نتیجه میرسد که در
بین کشورها نیز نابرابری و بیتوازنی وجود دارد.
درنهایت ،با توجه به پیشینة خارجی و داخلی ،نوآوری این پژوهش این است که برای نخستین بار با استفاده از فنون
آمار فضایی به بررسی و تحلیل الگوی فضایی فعالیتهای صنعتی میپردازد و با استناد به دو دسته آمار (فضایی ،و
توصیفی و اسنادی) شهرستانها را از نظر شاخصهای توسعة صنعتی رتبهبندی میکند .در اغلب پژوهشهای پیشین
عمدتا تحلیلهای فضایی بهدقت و براساس آمار پراکنش صنایع انجام نشده است .تلفیق روشهای تحلیل آمار فضایی و
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره برای رتبهبندی ،از دیگر تفاوتهای این پژوهش با پژوهشهای قبلی است.

روشپژوهش
قلمروپژوهش 

قلمرو این پژوهش استان اردبیل با مساحتی معادل  42هزار و  066کیلومترمربع ،بین ˝ 92ʹ 12تا ˝ 90ʹ 15عرض شمالی
از خط استوا و ˝ 12` 96تا ˝ 10` 22طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ در شمال غرب ایران است .مطابق آخرین
سرشماری رسمی جمعیت در سال  4906جمعیت استان  4میلیون و  510هزار و  100نفر بوده است که  01درصد جمعیت
شهرنشین بودهاند و براساس آخرین تقسیمات کشوری ،این استان  46شهرستان  50بخش  50شهر و  24دهستان دارد
(مرکز آمار ایران).
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شکل.1قلمروپژوهش،استاناردبیل 


روشودادهها 
این پژوهش ازنظر روششناسی از نوع توصیفی -تحلیلی ،و از نظر تحلیل ارتباط بین متغیرها از نوع اکتشافی و
همبستگی است .دادههای خام پژوهش در بخش صنعت و معدن از طریق مطالعة سالنامة آماری  4904استان ،دادههای
جمعیتی شهرستانها ،مستندات مرکز آمار کشور و درگاه الکترونیک سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران در
سال  4902گردآوری شده و برای ارزیابی و رتبهبندی شهرستانها از  12شاخص موجود و در دسترس استفاده شده است
(جدول  .)4

جدول.1متغیرهایپژوهش 
نشانه

شاخصها 

نشانه 

X4

تعداد کارگاههای صنعتی دارای  46تا  10نفر
شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها

X52

درصد شاغالن متخصص بخش معادن شهرستانها

X5

تعداد کارگاههای صنعتی دارای  26تا  00نفر
شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها

X50

X9

تعداد کارگاههای صنعتی دارای صد نفر و بیشتر
شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها

X52

درصد سرانه ارزش سرمایهگذاری معادن در حال
بهرهبرداری شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت
شهرستانها
ارزشافزوده معادن در حال بهرهبرداری شهرستانها به
ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها

X1

تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی دارای  46تا  10نفر
شهرستانها به ازای  46هزار نفر جمعیت شهرستانها
تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی دارای  26تا  00نفر
شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها
تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی دارای  466نفر بیشتر
شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها

X50

درصد تولید اسمی ساالنه معادن شهرستانها

X50

درصد ذخیرة واقعی معادن شهرستانها

X96

درصد بازدهی تولید در معادن در حال بهرهبرداری
شهرستانها

X2
X0

شاخصها 

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،05شمارة،1بهار1931



105

ادامة جدول.1متغیرهایپژوهش 
نشانه 

شاخصها 

نشانه
X2

درصد شاغالن بخش صنعت شهرستانها

X94

X0

درصد بهرهوری در کارگاههای صنعتی دارای  46تا 10
نفر شهرستانها
درصد بهرهوری در کارگاههای صنعتی دارای  26تا 00
نفر شهرستانها
درصد بهرهوری در کارگاههای صنعتی دارای  466نفر
بیشتر شهرستانها

X95

درصد بهرهوری نیروی کار در معادن در حال بهرهبرداری
شهرستانها
تعداد شرکتهای تعاونی فعال معدنی شهرستانها به
ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها
تعداد شاغالن شرکتهای تعاونی فعال معدنی
شهرستانها به ازای  2666نفر جمعیت شهرستانها
درصد سرانة ارزش سرمایهگذاری شرکتهای تعاونی
فعال معدنی شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت
شهرستانها
نسبت تعداد مشترکان برق مصرفی بخش صنعت و معدن
بهکل مشترکان مصرفی
تعداد شرکتهای تعاونی فرش دستبافت شهرستانها به
ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها
تعداد شاغالن شرکتهای تعاونی فرش دستبافت
شهرستانها به ازای  2666نفر جمعیت شهرستانها
میزان سرمایهگذاری شرکتهای تعاونی فرش دستبافت
شهرستانها به ازای  2666نفر جمعیت شهرستانها
نسبت شهرکهای صنعتی مستقر در شهرستانها به ازای
 2هزار نفر جمعیت
مساحت شهرکهای صنعتی شهرستانها به ازای  2هزار
نفر جمعیت شهرستانها

X14

نسبت واحدهای صنعتی بهرهبرداری شده در شهرکها
بهکل واحدهای صنعتی موجود

X15

نسبت واحدهای صنعتی بهرهبرداری شده در شهرکها
بهکل قراردادهای منعقدشده در شهرک

X19

درصد اشتغالزایی در شهرکهای صنعتی شهرستانها

X11

نسبت ناحیه صنعتی مستقر در شهرستانها به ازای 2هزار
نفر جمعیت
مساحت اختصاصی به نواحی صنعتی شهرستانها به ازای
 2هزار نفر جمعیت شهرستانها
جمعیت فعال ازنظر اقتصادی به ازای  2هزار نفر حمایت
شهرستانها
جمعیت غیرفعال ازنظر اقتصادی به ازای  2هزار نفر
جمعیت شهرستانها

X0
X46

شاخصها 

X44

درصد بهرهوری نیروی کار در کارگاههای صنعتی دارای
 46تا  10نفر شهرستانها
درصد بهرهوری نیروی کار در کارگاههای صنعتی دارای
 26تا  00نفر شهرستانها
درصد بهرهوری نیروی کار در کارگاههای صنعتی دارای
 466نفر و بیشتر شهرستانها
تعداد شرکتهای تعاونی فعال صنعتی شهرستانها به
ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها
تعداد شاغالن شرکتهای تعاونی فعال صنعتی
شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت شهرستانها
درصد سرانة ارزش سرمایهگذاری شرکتهای تعاونی
فعال صنعتی شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت
شهرستانها
ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی دارای  46تا  10نفر
کارکنان شهرستانها به ازای  2هزار نفر جمعیت
شهرستانها
ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی دارای  26تا  00نفر
کارکن شهرستانها به ازای  2666نفر جمعیت
شهرستانها
ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی دارای  466نفر کارکن
و بیشتر شهرستانها به ازای  2666نفر جمعیت
شهرستانها
درصد صرفههای تجمع در کارگاههای صنعتی  46تا 10
نفر کارکن شهرستانها
درصد صرفههای تجمع در کارگاههای صنعتی  26تا 00
نفر کارکن شهرستانها
درصد صرفههای تجمع در کارگاههای صنعتی  466نفر
کارکن و بیشتر شهرستانها
درصد معادن موجود در شهرستانها

X51

درصد شاغالن بخش معادن شهرستانها

X45
X49
X41
X42
X40

X42

X40

X40

X56
X54
X55
X59

X99
X91

X92
X90
X92
X90
X90
X16

X12
X10
X12

شهرکهایصنعتیاستان 1935،

آمارنامة
افتههایپژوهش،سالنامةآماریاستان،1935آمارنامةسازمانصنایعومعادن ،
منبع:ی 
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این پژوهش شامل دو قلمرو موضوعی برای توصیف و تحلیل است .در موضوع اول ،شاخصهای توسعة صنعتی با
استفاده از آمار فضایی و رویکرد توزیع مکانی تحلیل میشوند .در قلمرو موضوعی دوم ،شهرستانها با استفاده از مدل
تصمیمگیری الکترا بر مبنای شاخصهای بخش صنعت و معدن ارزیابی و رتبهبندی ،و درادامه برخی از روشهای فوق
در پژوهش معرفیشدهاند.
1

شاخص خودهمبستگی فضایی موران :این شاخص یکی از بهترین شاخصها برای تشخیص خوشهبندی
عوارض است که تشخیص میدهد آیا نواحی مجاور بهطورکلی ارزشهای مشابه دارند یا خیر؟ ارزش موران بین  4و -4
متغیر است .ارزش نزدیک به  4نشان میدهد نواحی دارای ارزشهای مشابه (باال یا پایین) ،الگوی خوشهبندی دارد و در
ارزش نزدیک به  -4بیان میشود که نواحی دارای ارزشهای غیرمشابه در کنار یکدیگر قرار دارند .ارزش صفر نیز نشان-
دهندة الگویی تصادفی است .هرچه ارزش شاخص به سمت مثبت و باال باشد نشاندهندة الگوی خوشهای است .عدد
صفر تصادفیبودن و اعداد منفی نشاندهندة الگوی پراکنده است (ایزابل صوفیا.)2 :5664 ،
لکههایداغ:تحلیل به روش لکههای داغ ( )Hot Spot Analysisآمارة گتیس ( )Ord-Getisرا برای تمام
روش 
عوارض موجود در دادهها محاسبه میکند .امتیاز  Zمحاسبهشده نشان میدهد که میزان خوشهبندی دادهها چگونه است.
در این روش با نمایش مقادیر امتیاز

Z

و  P-Valueمیتوان لکههای نقاط داغ یا مکانهایی را که در آن دادهها

خوشهبندی شدهاند نمایش داد (عسگری.)22 :4906 ،
وزندار جغرافیایی ( :)GWRاین مدل گسترشیافتة چارچوب رگرسیون عمومی و جوهرة
مدل رگرسیون  
اصلی  GWRبهصورت زیر است:
i  1, 2,..., n

yi  0(u i , vi )  k (u i , vi )Xik  i

جایی که )  (u i , viمختصات  iامین نقطه در فضا را تشکیل میدهد )  k (u i , viتاابعی پیوساته از  k(u, v)در
هر نقطه  iاست Xi1,...Xip .متغیرهای توضیحی در نقطاه  iو  iجازو خطاسات .بارای مجموعاه دادههاای دادهشاده
پارامترهای منطقهای  k(u, v)با استفاده از مراحل حداقل مربعاات وزنای تخماین زده میشاود .وزنهاای  wijبارای
 i 1, 2,..., nدر هر موقعیت )  (u i , viبهعنوان تابع پیوستهای از فواصل بین نقاط  iو دیگار نقااط دادهای باهدسات
میآیند (.)ESRI, 2015
همچنین در این پژوهش بهمنظور انعکاس توزیع فضایی شاخصهای توسعة صنعتی استان ،از ضریب  C.Vیا شاخص
پراکندگی استفاده شده است.

رتبهبندیتوسعهیافتگیصنعتی 
روشالکتره :

الکتره مدلی از تصمیمگیری چند شاخصه است که برای اولینبار در اواخر دهة  4006بهعنوان یکی از بهترین فنون
تصمیمگیری مطرح شد (مؤمنی ،)96 :4902،این روش با درنظرگرفتن  nمعیار و  mگزینة الگوریتم به شرح زیر است:
گاماول :تشکیل ماتریس تصمیم و تبدیل آن به ماتریس بیمقیاس؛
گامدوم:تشکیل ماتریس بیمقیاس وزین؛
گامسوم:تشکیل مجموعه معیارهای موافق و مخالف،
گامچهارم:محاسبة ماتریس موافق و مخالف؛
1. Spatial Autocorrelation (Morans I).
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گامپنجم:محاسبة ماتریس موافق مؤثر؛
گام ششم:محاسبة ماتریس مخالف مؤثر و مشخصکردن ماتریس مؤثر  ،Hماتریس تسلط نهایی

H

از ضرب

تکتک درایههای ماتریس تسلط موافق  Fدر ماتریس تسلط مخالف  Gحاصل میشود.
گامششم:حذفکردن گزینههایی با رضایت کمتر و انتخاب بهترین گزینه (عطائی.)04 :4902 ،


بحثویافتهها 
در این بخش در دو موضوع تحلیل فضایی و رتبهبندی که در بخش روش به آن اشاره شد ،یافتههای حاصل از
تجزیهوتحلیل دادهها با روشهای معرفیشده ارائه شدهاند .در این راستا تالش شده بهطور خالصه به پرسشهای
پژوهش پاسخ داده شود.

الگویتوزیعفضاییصنایع 
در پاسخ به پرسش اول پژوهش که بیان میکند «از بین سه الگوی غالب تصادفی ،خوشهای و همگن ،پراکنش فضایی
صنایع از کدام الگوی فضایی تبعیت میکند؟» نتایج حاصل از بهکارگیری آمارة موران نشان میدهد مقدار این آماره برای
توزیع فضایی صنایع  6/22و نزدیک به یک است .مقدار  zبرابر با  42و مقدار  pبرابر با صفر است (شکل .)5

شهرستانهایاستاناردبیلبهروشآمارةموران 

شکل.1الگویتوزیعصنایعومعادن

همچنان تحلیل لکههای داغ نشان میدهد که در این خوشهایشدن ،مقدار ارزش  zشهرستان اردبیل با ضریب 5/02
و مقدار  ،6/669 ،pدر سطح معناداری  00درصد ،کانون تجمع صنعتی استان است .از این نظر درون خود الگوی منظمی
دارد؛ زیرا صنایع و کارگاهها عمدتا در شهرکهای صنعتی و در رابطه با هم ،روابط و توزیع منظمتری دارند .در باقی
شهرستان با توجه به منفیبودن  Zو باالبودن مقدار ( pجدول  ،)5توزیع صنایع از نوع تصادفی است که برخورداری کم
آنها را در مقایسه با شهرستان اردبیل نشان میدهد .این امر حاکی از توزیع بهشدت نابرابر فضایی صنایع در استان است؛
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بهطوریکه بیشتر صنایع در شهرستان اردبیل تمرکز یافته و در سایر شهرستانهای اردبیل بهصورت پراکنده و تصادفی
توزیع شده است .شکل -9الف توزیع فضایی صنایع و سطح تمرکز فضایی شهرستانها را به روش لکههای داغ نشان
میدهد.

شهرستانهای استان اردبیل 

شاخصهای صنعتومعدن در

جدول.1مقدارشاخصZوضریبPدر
شهرستان

GiZScore

GiPValue

Gi_Bin

پارسآباد

-6/65102220546

6/00694400502

6

بیلهسوار

-6/12990191226

6/09202950160

6

گرمی

-6/12990191226

6/09202950160

6

مشکینشهر

-6/61244560450

6/00515900620

6

نمین

-6/90440500006

6/24202290021

6

نیز

-6/12609664025

6/02569000650

6

کوثر

-6/15010200291

6/00050652904

6

خلخال

-6/55020025125

6/05621244041

6

سرعین

-6/12990191226

6/09202950160

6

اردبیل

5/02060064000

6/66900226020

9

همچنین تحلیل لکههای داغ درخصوص توزیع فضایی معادن فعال استان اردبیل نشان میدهد که شهرستان نمین
با مقدار  5/9 ،Zو مقدار ارزش

P

معادل  6/64باالترین برخورداری را از معادن فعال دارد .پسازآن بهترتیب

شهرستانهای خلخال و گرمی با مقدار  4/60 Zو  6/51و مقدار  6/50 ،Pو ( 6/06جدول  ،)9شهرستانهای برخوردار
ازنظر توزیع فضایی معادن در استان بهشمار میآیند .شکل  -9ب توزیع فضایی معادن و سطح تمرکز فضایی شهرستانها
را به روش لکههای داغ نشان میدهد.
شهرستانها 

لکههایداغ در
شاخصهابهروش 

جدول.9مقدارشاخصZوضریبPدر

شهرستان

GiZScore

GiPValue

Gi_Bin

پارسآباد

-4/60542900900

6/50040205502

6

بیلهسوار

-4/60542900900

6/50040201502

6

گرمی

6/51244519260

6/06090092912

6

مشکینشهر

-6/51244519260

6/06090092912

6

نمین

5/90015655260

6/64204200062

5

نیر

-6/60426141200

6/09100400406

6

کوثر

-6/51244519260

6/06090092912

6

خلخال

4/60542900900

6/50040201502

6

سرعین

-6/00021206504

6/90020040420

6

اردبیل

-6/60426114200

6/09100400406

6
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الف

لکههایداغ 
نهایاستاناردبیلباروشتحلیل 
شهرستا 

شکل.9تحلیلتوزیعفضاییصنایعومعادندر

تحلیلهای فضایی انجامشده ،تفاوت شدید شهرستانهای استان را در برخورداری از فضاهای صنعتی و معدنی استان
نشان میدهند.
شاخصها( )C.V

ضریبتغییرات
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش که توزیع و اختصاص شاخصهای صنعت و معدن به شهرستانهای استان اردبیل چگونه
بوده است؟ از ضریب پراکندگی و تغییرات یا  C.Vاستفاده شده است .ضریب پراکندگی نحوة بخشایش یا توزیع دادهها را
در یک قلمرو جغرافیایی نشان میدهد و مقدار باالی آن نشاندهندة نابرابری در توزیع شاخصهاست (ابراهیمزاده و
دیگران.)42 :4900 ،

= Cv
در این فرمول  C.Vضریب پراکندگی S ،انحراف معیار و  Mمیانگین است .با استفاده از محاسبة انحراف معیار و
میانگین میزان پراکندگی  12شاخص در بخش صنعت و معدن در شهرستانهای استان اردبیل محاسبه شد .نتایج
بهدستآمده نشان داد که بیشترین نابرابری در شاخصهای ( x40ارزشافزوده فعالیتهای صنعتی) با مقدار ضریب ،5/2
شاخص  x55درصد صرفههای در تجمع در کارگاههای صنعتی) با مقدار ضریب ( x14 5/2نسبت واحدهای صنعتی
بهرهبرداری شده در شهرکها) با مقدار ضریب ( x19 ،5/9درصد اشتغالزایی در شهرکهای صنعتی) با مقدار ضریب 5/9
و کمترین ضریب در شاخصهای ( x2درصد شاغالن بخش صنعت)96،

x

(درصد بازدهی تولید در معادن در حال

بهرهبرداری)( x10 ،جمعیت فعال ازنظر اقتصادی) بوده است( .جدول  .)1با توجه به این مسئله که مقدار
درصد از شاخصها بیشتر از  4است ،این نتیجه بهدست میآید که شاخصها توزیع متعادل و متوازنی ندارند.


C.V

در 06

100

شهرستانهایاستاناردبیلبارویکردعدالتفضایی

توسعهیافتگیصنعتی

سنجش
شهرستانهای استان اردبیل 

جدول.4ضریب پراکندگی شاخصهای صنعتومعدن در
شاخص

انحرافمعیار

میانگین

C. V

شاخص

انحرافمعیار

میانگین

C. V

X4
X5
X9
X1
X2
X0
X2
X0
X0
X46
X44
X45
X49
X41
X42
X40
X42
X40
X40
X56
X54
X55
X59
X51

6/900
6/619
6/650
0/102
1/220
0/006
2/612
49/609
41/552
59/529
46/204
41/915
54/500
6/002
42/022
1/062
5690/065
000/050
5110/044
40/250
55/260
96/442
0/051
49/425

6/904
6/619
6/642
0/044
5/406
1/592
1/294
46/506
46/901
44/562
0/600
46/902
44/651
6/005
44/500
46/192
4019/462
251/690
009/001
46/001
44/492
44/050
0/009
46/500

60092
4/522
4/024
6/004
4/529
5/456
60251
40529
4/926
5/622
4/400
4/906
4/050
4/669
4/162
4/140
4/462
4/520
5/211
4/049
5/654
5/210
6/009
4/506

X52
X50
X52
X50
X50
X96
X94
X95
X99
X91
X92
X90
X92
X90
X90
X16
X14
X15
X19
X11
X12
X10
X12

49/242
45/226
4610/215
2/252
44/212
2/101
2/005
6/609
4/555
40/029
6/660
6/600
4/516
56/591
6/600
9/224
6/520
6/420
50/104
6/600
4/222
101/050
15/160

46/990
46/526
212/000
0/209
46/420
0/225
0/042
6/601
6/229
46/040
6/660
6/605
4/646
46/096
6/610
5/562
6/440
6/425
/006
6/299
4/902
4110/194
5521/162

4/952
4/511
4/161
6/200
4/420
6/202
6/049
4/966
4/051
4/221
4/412
4/600
4/550
4/024
4/149
4/060
5/900
4/420
5/190
4/519
4/502
6/992
6/640




شهرستانها 

رتبهبندی


در پاسخ به پرسش سوم پژوهش با این عنوان که «از نظر شاخصهای بخش صنعت و معدن ،کدام شهرستانها
برخوردارند؟» از مدل الکتره استفاده شده است .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها در مدل الکتره که در بخش روش معرفی شد،
نشان میدهد شهرستانهای اردبیل و نمین به ترتیب با رتبههای  0و  2جزء شهرستانهای برخوردار هستند .این موضوع
در بخش تحلیلهای فضایی نیز آشکار شد که انباشت واحدهای صنعتی و معدنی در این شهرستان بیش از
شهرستانهای دیگر است .شهرستانهای نمین ،نیر ،کوثر و مشکینشهر تا حدودی برخوردار ،و شهرستانهای سرعین،
پارسآباد ،گرمی و بیلهسوار بهرغم داشتن توانمندیهای باالی جغرافیایی بهترتیب با امتیازهای -0 ،0 ،2 ،2 ،1جزو
شهرستانهای محروم استان هستند .گفتنی است تفاوت فاحشی بین شهرستان رتبة اول با شهرستان رتبة نهم وجود دارد
(شکل  -1الف و جدول .)2
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رتبهبندی
جدول .0
شهرستان
اردبیل

امتیاز 
0

رتبه 
4

برخورداری 
برخوردار

شهرستان
مشکین

امتیاز 
4

رتبه 
0

برخورداری 
برخورداری کمتر

نمین

2

5

برخوردار

سرعین

-1

2

محروم

نیر

9/4

9

نسبتا برخوردار

پارسآباد

-2

0

محروم

کوثر

9

1

نسبتا برخوردار

گرمی

-2

0

محروم

خلخال

5

2

برخورداری کمتر

بیله سوار

-0

46

محروم


جمعیتوتوسعةصنعتی 
در پاسخ به این پرسش که «چه رابطهای بین جمعیت با توسعة یافتگی شهرستانها وجود دارد؟» از رگرسیون وزندار
جغرافیایی ( )GWRاستفاده شده است .نتایج رگرسیون جغرافیایی نشان داد که بین توسعة صنعتی شهرستانهای نمین با
مقدار ارزش  ،4/02نیر با مقدار ارزش  ،6/2اردبیل با مقدار ارزش  6/00و کوثر با مقدار ارزش  ،6/00همچنین میزان
جمعیت آنها رابطة معناداری وجود دارد و توسعة صنعتی بهتناسب جمعیت اتفاق افتاده است .این رابطه در مورد
شهرستانهای مشکینشهر و خلخال بهترتیب با مقدار انحراف معیار مشاهده شدة  6/42و  ،6/60کمتر میشود .درنهایت،
شهرستانهای بیلهسوار ،سرعین ،گرمی و پارسآباد بهترتیب ازنظر جمعیت و توسعة صنعتی رابطه منفی است و عدالت
فضایی در تخصیص شاخصهای توسعة صنعتی اتفاق نیفتاده و توسعه کامال نامتعادل است (شکل  -1ب) 

شهرنشینیوتوسعةصنعتی 

در پاسخ به این پرسش که «آیا بین میزان شهرنشینی و توسعهیافتگی صنعتی شهرستانهای استان اردبیل رابطة معناداری
وجود دارد؟» نتایج تجزیهوتحلیل به روش رگرسیون وزندار جغرافیایی نشان میدهد که این رابطه بهترتیب در مورد
شهرستانهای نمین ،نیر و اردبیل با مقدار  6/21 ،6/01 ،4/00معنادار و باالست .به عبارتی شهرستانهای دارای
شهرنشینی باال توسعهیافتهتر هستند .در شهرستانهای کوثر ،مشکینشهر و خلخال بهترتیب با مقادیر  6/96 ،6/10و
 6/69این رابطه کمتر است .این رابطه در شهرستانهای بیلهسوار ،سرعین ،پارسآباد و گرمی وجود ندارد (شکل  -1ج).

مهاجرپذیریوتوسعةصنعتی 

در پاسخ به این پرسش که «آیا بین میزان مهاجرپذیری و توسعهیافتگی صنعتی شهرستانهای استان اردبیل رابطة
معناداری وجود دارد؟» نتایج تجزیهوتحلیل به روش رگرسیون وزندار جغرافیایی نشان میدهد که این رابطه بهترتیب
درمورد شهرستانهای نمین ،اردبیل ،نیر و کوثر با مقدار  6/25 ،6/05 ،6/00 ،4/00معنادار و باالست؛ به عبارتی دیگر
شهرستانهایی که مهاجرپذیری زیادی دارند توسعهیافتهتر هستند .این رابطه در شهرستان مشکینشهر با مقدار ارزش
 6/94کمتر ،و در شهرستانهای بیلهسوار ،سرعین ،پارسآباد و گرمی منفی است (شکل  -1د).
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شهرستانهایاستاناردبیلازنظرعدالتفضاییتوسعةصنعتی 1930،

رتبهبندی
شکل.4تحلیلو 


یافتههای این پژوهش در بخش فضایی نشان میدهد که الگوی توزیع صنایع در استان اردبیل از نوع خوشهای شدید است.
در تبیین دالیل این خوشهایشدن میتوان به وجود شهرکهای صنعتی و کاملبودن زیرساختهای موجود در شهرستان برای
فعالیتهای صنعتی و نبود این شرایط در سایر شهرستانها اشاره کرد .از سوی دیگر به دالیل سیاستهای منطقهای گذشته،
صنایع کمتری در مناطق مرزی استان مستقر شده است؛ از اینرو یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهش نسترن و فتاحی
( )4900دربارة تعادل در توزیع شاخصهای توسعه همسویی دارد .از سوی دیگر نتایج رتبهبندی شهرستانها نشان میدهد که
بین نواحی کامال برخوردار و کامال محروم ،فاصلة عمیقی وجود دارد و از این حیث با نتایج پژوهش زیاری و دیگران ( )4900و
قنبری و دیگران ( )4906مبنی بر تفوق مرکز استان بر سایر نواحی استانها در توسعهیافتگی همسویی دارد .همچنین نتایج
ضریب پراکندگی شاخصها با پژوهش قائدرحمتی و دیگران ( )4900مبنی بر توزیعنشدن متعادل فرصتهای توسعه در
شهرستانهای استان همسویی دارد .با توجه به محرومیت شهرستانهای هممرز با آذربایجان ،یافتههای این پژوهش با نتایج



101

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،05شمارة،1بهار1931



پژوهش حاتمینژاد و دیگران ( )4906مبنی بر نادیدهانگاری فرصتهای اقتصادی در استقرار صنایع همسو است .در تبیین این
بیتعادلی میتوان به قرارگیری مرکز استان در شهرستان اردبیل ،میزان باالی جمعیت شهرنشین در برخی شهرستانها و نیز
مرزیبودن ،ساختار غالب روستایی شهرستانها و شرایط جغرافیایی مانند قابلیت اراضی شهرستانها اشاره کرد .نتایج این
پژوهش ،با یافتههای آرتور و دیگران ( ،)4001برنر و ویگل ( )5664و آل حسن ( )5662مبنی بر نابرابری منطقهای در توزیع
فعالیتهای صنعتی در کشورهای درحالتوسعه همسویی دارد .همچنین با توجه به نقش فعالیتهای صنعتی در ایجاد مناطق
ثقل و نابرابری در توسعهیافتگی منطقهای ،نتایج این پژوهش با نتایج یافتههای کییز و دیگران ( )5660و فازیو و پیاسنتینو
( )5646همسو است.
گفتنی است با توجه به نیاز شهرستانهای مختلف استان اردبیل به ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف از طریق
بخش صنعت ،یافتههای پژوهش با نتایج پژوهش المر و وینسه ( )5644همخوانی دارد .از آنجا که رشد فعالیتهای
صنعتی در استان اردبیل خارج از چارچوبها و قوانین آمایشی انجام میشود ،نتایج یافتههای این پژوهش یافتههای ژائو و
دیگران ( )5645را مبنی بر تأثیرات منفی رشد بدون برنامة بخش صنعت تأیید میکند.

نتیجهگیری
از یافتههای این پژوهش چند نتیجة روشن بهدست میآید .نخست آنکه الگوی توزیع جغرافیایی صنایع استان از نوع
خوشهای شدید ،و شهرستان اردبیل کانون مسلط و مرکز انباشت فعالیتهای صنعتی استان است .دوم اینکه توزیع
نماگرهای شاخصهای صنعت و معدن در سطح شهرستانهای استان اردبیل بین مناطق یا نواحی بهصورت ناعادالنه
توزیع شده است .با توجه به این مسئله که مقدار  C.Vدر  06درصد از شاخصها بیشتر از  4است ،این نتیجه بهدست
میآید که شاخصها توزیع متعادل و متوازنی ندارند؛ به عبارتی دیگر ،در شاخصهای ارزش افزودة فعالیتهای صنعتی،
تجمع در کارگاههای صنعتی ،نسبت واحدهای صنعتی بهرهبرداریشده در شهرکها و اشتغالزایی در شهرکهای صنعتی
بیشترین نابرابری ناحیهای وجود دارد .درعینحال ،شاخصهای شاغالن بخش صنعت ،بازدهی تولید در معادن در حال
بهرهبرداری و جمعیت فعال از نظر اقتصادی ،نقش کمتری در ایجاد نابرابری درون منطقهای دارد .سوم اینکه توزیع
فضایی شاخصهای توسعة صنعتی شهرستانهای استان اردبیل نابرابر بوده و در تضاد با توسعة عادالنة فضایی است؛
بهطوریکه شهرستان اردبیل با امتیاز نهایی  2و با کسب رتبة نخست ،به نوعی نقش پیشتاز را در توسعة صنعتی استان
برعهده دارد و از این نظر ،با شهرستان بیلهسوار که امتیازش  -0و رتبة آخر توسعه است ،فاصلة عمیقی دارد .بهرغم
برخورداری برخی شهرستانها مانند خلخال و گرمی از معادن ،این شهرستانها از نظر شاخصهای صنعتی در ردههای
پایینتر توسعه هستند .نتیجة چهارم اینکه بین میزان شهرنشینی ،مهاجرپذیری و جمعیت با توسعة صنعتی رابطة مستقیم
و معنادار وجود دارد؛ یعنی شهرستانهای توسعهیافتهتر در بخش صنعتی ،شهرنشینی ،جمعیت و مهاجرپذیری زیادی نیز
دارند .در پایان بر مبنای یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
ا با توجه به ماهیت خوشهایبودن شدید توزیع فضایی صنایع نیاز است ضمن توجه به اصول آمایش استان و
توانمندیهای ناحیهای ،توزیع فضایی خوشههای صنعتی در شهرستانها متعادلتر شود.
ا با توجه به محرومیت باالی شهرستانهای پارسآباد ،بیلهسوار ،گرمی و سرعین از نظر شاخصهای توسعة صنعتی،
نیاز است ضمن توجه به توانهای منطقهای ،سیاستهای مناسبی برای توسعة این شهرستانها ،اتخاذ شود.
ا با توجه به وجود ارتباط معنادار بین جمعیت ،مهاجرپذیری ،شهرنشینی و توسعة صنعتی ،نیاز است سیاستها و
برنامههای صنعتی شهرستانهای استان با برنامههای بخشی بهخصوص برنامههای جمعیتی استان ،همسو شود و
فرصتهای توسعه به نحو عادالنه در شهرستانها توزیع شود.
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منابع 
 .4ابراهیمزاده ،عیسی ،اسکندری ،محمد و مرتضی اسماعیلنژاد ،4900 ،کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و
منطقهایایران ،جغرافیا و توسعه ،شمارة  ،42صص .50-2

توسعهنیافتگیو
 .5استانداری اردبیل ،4906 ،سالنامة آماری استان اردبیل ،استانداری اردبیل.
توسعهیافتگی استانهای کشور طی دو مقطع ( .)1910-1910مجلة

 .9اسالمی سیفاله ،4904 ،تعیین و محاسبة درجة 
اقتصادی (دو ماهنامة بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی) .دورة  ،45شمارة .00-14 ،4
استانهای کشور ،تهران ،مؤسسة پژوهشهای بازرگانی .شمارة

سهای از توسعة صنعتی 
 .1بختیاری ،صادق ،4906 ،تحلیل مقای 
 ،55صص .400-422
شکلگیری محورهای صنعتی پیرامون شهرتهران با تأکید بر محور

 .2پوراحمد ،احمد و ناهید فالحیان ،4901 ،بررسیروند
کرج-قزوین ،مجلة پژوهشهای جغرافیایی ،شمارة  ،29صص .409- 429
توسعهیافتگی صنعتی در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی:شمال

 .0حاتمینژاد ،حسین و دیگران  ،4906سنجش درجة
شهرستانهای جنوبی استان آذربایجان غربی) ،مجلة پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال دوم ،شمارة  ،0صص

غرب کشور،
.40-4
 .2حسینزاده دلیر و فاطمه کریمصفری ،4904 ،تأثیر برنامهریزی هوشمند بر انتظام فضایی شهر ،مجلة جغرافیا و توسعة شهری،
شمارة اول ،صص .52-42
توسعهیافتگیمناطقتهران ،برنامهریزی و آمایش فضا ،دورة ،40

 .0رفیعیان ،مجتبی و محمد شالی ،4904 ،تحلیلفضاییسطوح
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1931بهار،1شمارة،05دورة،پژوهشهایجغرافیایانسانی



165

،52  شمارة، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال دوازدهم، کشاورزی و صنعت،مسکن و خدمات رفاهی زی بنایی
.426-452 صص
 همایش،منطقهایباتأکیدبراستاناردبیل

برنامهریزیآمایشتوسعة

ضرورتهای

چالشهاو

،4901 ، علیرضا، محمدی.56
. اردبیل،بینالمللی ایدههای نو در معماری و شهرسازی
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