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 چکیده 

گدذاری  ویژه در عرصه تولی  و فرآوری محصوالت کشاور ی و ادرمایه های اقتصادی، بهتبیین و شنااایی مناطق دارای پتانسی 
افدزایش   ای درشود که نقدش ار ند ه  ای محسوب میریزی رواتایی و منطقهه فمن  در مناطق رواتایی، یکی ا  مباحث مهم برنامه

مکدا    بند ی کن . در این رااتا، ه ف کلی پژوهش حاضدر اولویدت  وری و بهبود معیشت رواتاییا  کشور ایفا میاشتغال، درآم ، بهره
 و لرادتا   ایدالم،  کردادتا ،  کرمانشاه،) کشور پنج ااتا  غرب رواتایی مناطق در فرآوری محصوالت کشاور ی هایتعاونی ااتقرار

هدا در منداطق   های مدر ر بدر اادتقرار تعداونی    ترین شاخصاات. به این منظور یکی ا  مهم TOPSIS تکنی  ا هم ا ( با ااتفاده 
با ااتفاده  ها ضمن بررای ادبیات تحقیق،رواتایی غرب کشور، یعنی داترای به مواد اولیه انتخاب گردی  و برای تعیین و   شاخص

نفر ا  اااتی ، خبرگا  و کارشناادا  صدنایع فدرآوری محصدوالت کشداور ی       11 گیری ه فمن ،ا  تکنی  گلوله برفی و رو  نمونه
منداطق   شاخص داترای به مدواد اولیده ایدن صدنایع،     بر اااسانتخاب و ا  نظرات آنا  بهره گرفته ش . نتایج پژوهش نشا  داد که 

رو  تاپسیس برخوردار بودن  و مناطق روادتایی   اسبر اا هایتعاونهای کرمانشاه و هم ا ، ا  باالترین رتبه ااتقرار رواتایی ااتا 
 های اوم تا پنجم قرار گرفتن .های لراتا ، کرداتا  و ایالم به ترتیب در اولویتااتا 
 

 .یابیمکا  تواعه رواتایی، تعاونی فرآوری محصوالت کشاور ی، :های کلیدیواژه
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 مقدمه

در ایدن   موجدود  تخلیه مناطق رواتایی، فقدر کشاور ی، مهاجرت و بخش  در فصلی و دایمی هایامرو ه وجود بیکاری
حسدینی و  ی بخش کشداور ی ) ورو همچنین کاهش بهره فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، مخرب پ ی ه ی  عنوا مناطق به
 بدا تأکید  بدر    روادتایی  ری در فرایند  رشد  اقتصدادی ندواحی    (، لزوم با نگ8334 ،1و ارینیوااا  ن ر اا؛ 1943،همکارا 
(. در ایدن راادتا   8318، 8و اوکپدر  مدابوگو ناپذیر مب ل نموده اات )ها را به امری اجتناب ایی کارآم  در قالب تعاونیاشتغال

های کشاور ی و گرفته، تلفیق مطلوب فعالیتقرار رویکرد مهمی که در تج ی  ااختار اقتصادی مناطق رواتایی موردتوجه
کده ندواحی   (. لدذا ا آنجدایی  8336، 9چاند را اادت ) ی صنایع فرآوری محصدوالت کشداور ی   ویژه رش  و تواعهصنعتی، به

احد  صدنعتی در   توا  گفدت کده احد اث ید  و    رواتایی ا  موقعیت بسیار مستع ، برای ااتقرار این صنایع برخوردارن ، می
ی موردنیا  این صنایع و فقد ا  مشدکالت   مناطق رواتایی با توجه به نیروی کار بالقوه در رواتاها، داترای به مواد اولیه

(. ا  1943 مطیعی لنگدرودی و نجفدی کدانی،   ی کمتری نسبت به شهرها اات )وآم  کارگرا ، نیا من  هزینهااکا  و رفت
 بدین  تعام  های اودمن رو  ا  یکی رواتاها در کشاور ی فرآوری محصوالت هایصحیح تعاونی ایجاد و ااتقرارطرفی 

 کاهند ، مدی  رواتایی مناطق در فصلی و دایمی هایبیکاری میزا  ا  صنایع این اات، چراکه کشاور ی و صنعت بخش دو
 ایجداد  وری،بهدره  روادتایی،  تولید ات  افدزایش  بده  و دهآور فراهم را رواتایی مناطق تواعه جهت منااب  مینه همچنین
 منجدر  ایمنطقده  هدای ندابرابری  کداهش  و اقتصدادی  هایبخش دیگر با پیون  اااای، نیا های تأمین شغلی، هایفرصت
  .(1429 باری ،) باش  غذایی امنیت کنن هتأمین و ش   صنعتی ااتراتژی نیا پیش توان می صنایع گونهاین ش . لذا خواهن 

 و اقتصادی کارکردهای مر ر" منظدور بده  "فضا هایار  " به برد  پی و عقالنی و بهینه ااتفاده "آمایش"ا  طرفی 
 تشخیص ار مین آمایش ریزیبرنامه در. شودمی مردهدش آ  مدمه هایجنبه ا  ر میندا کارتقسیم لذا و اات "اجتماعی
در ایدن میدا    (. 1999 ،مخد وم ) شدود مدی  شناخته برنامه مبنای و پایه  یرا ؛دارد یداااا تداهمی  مینار مختلف مناطق

ی آمدایش  (، بده مقولده  1923 ،ابراهیمدی یزدی و های صنعتی در مناطق رواتایی )پاپلییابی تعاونیتوجه به نظریات مکا 
ویدژه در عرصده   های اقتصدادی، بده  ای خواه  بخشی . بنابراین تبیین و شنااایی مناطق دارای پتانسی هر مین اعتبار ویژا

گدذاری ه فمند  در ایدن منداطق در قالدب تعداونی، یکدی ا  مباحدث مهدم          تولی  و تب ی  محصوالت کشاور ی و ارمایه
وری، اشتغال و ای در جلب مشارکت، افزایش درآم ، بهرهش ار ن هشود که نقای محسوب میریزی رواتایی و منطقهبرنامه

 کده (. ا  طرفدی بدا توجده بده ایدن     1926و اردشدیری،   لنگدرودی  مطیعدی ) کند  بهبود معیشت رواتاییا  کشدور ایفدا مدی   
 تعد اد  به و ان ک هایارمایه با ا کشاور  و گیردمی صورت کوچ  قطعات در عم تاً کشور در کشاور ی هایبرداریبهره

 فراواندی  مشدکالت  دارای تولید   هاینهاده تهیه و اعتبار تأمین، با اریابی، تولی  در، ان پراکن ه کشور نقاط اقصی در فراوا 
 بعضداً  کده  شدون   مند  بهدره  ادود  ح اق  ا  و فروخته خوارا  الف و ها وااطهبه را خود داترنج تا مجبورن  آنا . هستن 
 بده  را ای مینده  و ور ی ه مبادرت تولی ی هایتعاونی تشکی  به آنا ، امر این ا  جلوگیری برای. شون می متضر ر بیندراین
 منداطق  توادعه  و گرفتده  دادت  بده  را خدویش  اجتماعی و اقتصادی، ایاای ارنوشت، فعال مشارکت با تا آورن می وجود

 فدرآوری  هدای تعداونی  مناادب اادتقرار   در این رااتا تعیین مکا . (1929 ،طاهرخانی و حی ری) اا ن  محقق را رواتایی
شود، پیچی ه بود  این فراین  شای  کشاور ی یکی ا  مسای  دشوار و حایز اهمیت صنعتی رواتاها محسوب می محصوالت

یدابی  یام های اجتماعی و اقتصدادی مکدا   ابب پ و اهمیت آ  به ها و محصوالت مختلف کشاور یبه دلی  تنوع شاخص

                                                 
1- Sundar & Srinivasan  
8- Mugobo & Ukpere 

9- Chandra 
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 هدا و صدنایع  تعداونی  بن ی مکا  ااتقرارانجی و اولویتهای متع د در خصوص امکا باش . در این میا ، بررای پژوهش
( 1926خدانی،   طداهر ؛ 1926ضایی، ر؛ 1943، محم ی و همکارا ) کشاور ی کشور حاکی ا  آ  اات فرآوری محصوالت

( در 1943) محمد ی و همکدارا    ان . برای نمونهی موردی به تبیین مسئله پرداختهای و مطالعهکه هری  ا  دی گاه ناحیه
 رنگدی، ا  الگدوی  فگوجه تب یلی صنایع موردی مطالعه فارس، ااتا  در تب یلی صنایع بهینه مکا  تحقیقی با عنوا  تعیین

 مراکدز  به تب ی  مراکز ا  و تب ی  مراکز به تولی  مراکز ا  فرنگیگوجه انتقال شبکه برای جابجایی کنن ه ح اق  ونق حم 
 نیز در مصرف مراکز ا  فاصله و درنهایت ضمن تعیین مکا  بهینه نتیجه گرفته اات که میزا  نموده اات ااتفاده مصرف
 پورطباطبدایی  آبادی و نیلی ما  نوریاات. همچنین در پژوهشی دیگر،  اهمیت حایز مختلف ایهشهراتا  اولویت تعیین

 فالورجدا   در شهرادتا   دلفی رو  ا  ااتفاده کشاور ی را با بخش تکمیلی و تب یلی صنایع تواعه بن ی( اولویت1926)
 شهرادتا   بدرای  منااب تکمیلی و تب یلی صنایع بن یطبقه قالب در العهمط نتیجه پایا ، اصفها  انجام دادن  و در ااتا 

 تکمیلدی  و تبد یلی  صنایع ااتقرار انجی( نیز در تحقیق خود امکا 1926) ش ه اات. رضاییارایه اولویت ترتیب مذکور به
 هرک ام بن ی، اولویتن رتبهع دی ضم تاکسونومی ایالم بررای نموده و با ااتفاده ا  رو  ااتا  را در دامی هایفرآورده

 هدای رو  ایمنطقده  ریدزا  برنامه توا  گفت اگرچهاین میا  می های ااتا  مذکور را تعیین نموده اات. درشهراتا  ا 
 ااداس  بر بن یرتبه تکنی  که را می نظر به اما ان داده قرار موردااتفاده صنعتی هایمکا  بن یاولویت برای را متفاوت
 اادت چراکده در   اولویدت  برحسدب  صدنعتی  هایمکا  بن یطبقه جهت در هارو  مفی ترین ا  یکی ای یال ح  به تشابه
 آ  اید ه  ااداس  و ش هشناخته معیار چن  گیریتصمیم کالای  هایرو  ترینمهم ا  یکی عنوا به تکنی  این حقیقت

 بیشترین دیگر طرف ا  و مثبت ای یال ح  ا  را فاصله ینترکوتاه بای  مطلوب گزینه انتخاب که اات ااتوار مبنا این بر نیز
 (. در این خصوص، طاهرخانی1421؛ هوانگ و یو ، 1943باش  )رضوانی و همکارا ،  داشته منفی آل ای ه ح  ا  را فاصله

وادتایی  ر منداطق  در کشداور ی را  تبد یلی  صدنایع  اادتقرار  مکدانی  بند ی ( نیز با ااتفاده ا  تکنی  مذکور اولویت1926)
بدا توجده    کشاور ی فرآوری محصوالت هایتعاونی ااتقرار مکا  نسبی های ایالم بررای نموده اات. لذا تعیینشهراتا 

حبوبدات،   هدای ایدن حدو ه )نظیدر: غدالت،     بخدش   یدر  تولی  محصوالت کشاور ی به تفکی  هرید   به قابلیت و میزا 
ای نظیدر  گسدترده  ویژه در اطحصنعتی(، به محصوالت ای ووفهعل نباتات باغی، ها، محصوالتجالیزی، ابزی محصوالت

آل، امری بسدیار مهدم و    ای ه ح  به تشابه اااس بر بن یکارآم  رتبه گیری ا  تکنی کشور با بهره غرب رواتایی مناطق
 والت کشداور ی، فرآوری محصد  هایتوان  در تعیین مکا  نسبی ااتقرار تعاونیگردد که نتایج آ  میحایز اهمیت تلقی می

برنامده ریدزا  و    هدای غدرب کشدور، روشدنگر مسدیر     مناطق روادتایی هرید  ا  اادتا     های تولی یپتانسی  با متنااب
 گیدری تصدمیم  متعارف هایرو  کارگیریبه با ی حاضر بر آ  اات تاگذارا  این حو ه قلم اد گردد. بنابراین مقالهارمایه
 هدای تعداونی  اادتقرار  بند ی اولویت و کجایی یعنی اااای ارال دو به ح اق  اپسیس،ت تکنی  ا  گیریبهره با معیار چن 

 منطقدی  پاادخی  اولیه، مواد به داترای شاخص بر تأکی  با ایرا  غرب رواتایی مناطق در کشاور ی محصوالت فرآوری
 .نمای  ارایه

 ها روشمواد و 

 محد وده  اات. تحلیلی – توصیفی بررای ا  نوع ا  رو ِو ا لح کاربردی تحقیق کمّی حاضر به لحا  ماهیت ا  نوع 

های کرمانشاه، کرداتا ، ایدالم،  ااتا  آ ، آماری جامعه های غرب کشور واین پژوهش، مناطق رواتایی ااتا  جغرافیایی
 شد ه ریگدردآو  ای، اانادی و مصاحبهمختلف کتابخانه هایپژوهش ا  رو  های موردنیا داده باش .لراتا  و هم ا  می

 رواتایی مناطق در کشاور ی فرآوری محصوالت هایتعاونی ااتقرار مکا  بن یمنظور اولویتاات. در پژوهش حاضر، به
هدای مدذکور   هدای مدر ر بدر اادتقرار تعداونی     ترین شاخصکشور با ااتفاده ا  تکنی  تاپسیس، ال م اات ابت ا مهم غرب
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بند ی جهدت اادتقرار صدنایع     و در نهایت ا  تکنی  مطلوب اولویدت شنااایی شود، اپس و   هر شاخص محاابه گردد 
بن ی تاپسدیس در آ  بده   و رو  اولویت (1غرب کشور انتخاب گردی  )شک   مذکور ااتفاده شود. در این رااتا پنج ااتا 

شداخص   بن ی، ا مرحله اجرا درآم . در تحقیق حاضر جهت تبیین چگونگی کاربرد و تشریح مراح  انجام ار یابی و اولویت
بدا   ها ابت ا ادبیات تحقیق بررای ش  و اپسبرای تعیین و   شاخص داترای به مواد اولیه ااتفاده گردی ، در ادامه مهم

های فرآوری ، یا ده نفر ا  اااتی ، خبرگا  و کارشنااا  تعاونی8گیری ه فمن و رو  نمونه 1ااتفاده ا  تکنی  گلوله برفی
 خصوص میدزا  و   شداخص   عنوا  نمونه، انتخاب و ا  نظرات آنا  درتمام پنج ااتا  مذکور، به محصوالت کشاور ی ا 

فدرآوری   هدای تعداونی  ااتقرار گرفته ش . درنهایت مکا  های غرب کشور، بهرهداترای به مواد اولیه در هری  ا  ااتا 
 ش . بن یاولویت های غرب کشور با ااتفاده ا  تکنی  تاپسیسکشاور ی در ااتا  محصوالت

 مطالعه منطقه مورد

های کرمانشداه، کردادتا ، ایدالم، لرادتا  و همد ا ( برحسدب       غرب کشور )ااتا  تع اد خانوار و جمعیت پنج ااتا 
هدای  ش ه اات. دادهنشا  ارایه 1 ، در ج ول1943 ایرا  دراال آمار های مرکزاااس داده اکونت در مناطق رواتایی، بر

باشد  و  های غرب ایرا  دارا مدی آ  اات که ااتا  هم ا  بیشترین جمعیت رواتایی را در بین ااتا  ا  این ج ول حاکی
 تعداونی  هدای شدرکت  های لراتا ، کرمانشاه، کرداتا  و ایالم قرار دارن . همچندین مشخصدات  بع ا آ  به ترتیب، ااتا 

های رواتایی فعال به ترتیدب  ( بیانگر آ  اات که بیشترین تع اد تعاونی1943) جهاد کشاور یآمارنامه اااس  بر رواتایی
کردادتا  و   هدای همد ا ،  هدای روادتایی اادتا    حال تعداونی های هم ا ، لراتا  و کرمانشاه قرار دارد درعیندر ااتا 

 باش .های رواتایی در نقاط مذکور میه تعاونیو توجه ویژه ب کرمانشاه بیشترین اعضا را داشته که بیانگر قابلیت تواعه

 1943ی تعاونی رواتایی: هاشرکتهای غرب ایرا  و مشخصات تع اد خانوار و جمعیت مناطق رواتایی ااتا  .1جدول  

 هااستان

شرکت تعاونی  تعداد

 روستایی

تعداد 

 اعضاء

 

های تعاونی تعداد شاغلین شرکت

 روستایی

ساکن در نقاط 

 روستایی

 جمعیت خانوار بگیرحقوق کارمزدی فعال یرفعالغ

 144989 99939 99 3 93169 93 9 ایالم

 339991 191116 866 141 161399 49 3 کرداتا 

 326681 133299 819 938 199993 139 9 کرمانشاه

 699916 164293 339 3 139384 193 3 لراتا 

 916664 144431 143 999 193949 134 11 هم ا 

 81996929 3999619 9393 3883 9998813 8999 134 کشورک  

 جهاد کشاور ی آمارنامهمرکز آمار ایرا  مأخذ:        

 

 نتایج

                                                 
1-  Snowball 

8- Purpose Sampling 
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-ق رواتایی بهها در مناطهای مر ر بر ااتقرار تعاونیترین شاخصا  آنجایی که داترای به مواد اولیه، یکی ا  مهم  

هدای  شمار می رود، لذا تحلی  و بررای میزا  تولی  هرید  ا  محصدوالت مصدرفی در صدنایع بده تفکید   یدر بخدش        
ارایه ش ه اات. براااس یافته های ج ول  یر، بررای جامع میدزا  تولید  غدالت،     8کشاور ی ضرورت دارد که در ج ول 

صنعتی بیانگر پتانسدی    کشاور ی ای و محصوالت، نباتات علوفهباغی جالیزی، ابزیجات، محصوالت حبوبات، محصوالت
اقلیمی و  راعی مطلوب هر ی  مناطق رواتایی واقع در ااتا  های غرب کشور اات، لذا در ادامه بر مبنای چنین ظرفیت 

ی ارایه ش ه اات آل، گام به گام در قالب ج اول ای ه ح  راه به شباهت اااس تکنی  بر بن ی مناطق مذکور هایی، اولویت
مناطق رواتایی غدرب کشدور تبیدین     های فرآوری محصوالت کشاور ی دربن ی اولویت ااتقرار تعاونیتا در نهایت اطح

 گردد.

 

 غرب ایرا ، مأخذ: نگارن گا  هایموقعیت جغرافیایی ااتا . 1شکل

 29-22 های کشاور ی )تن( در اال  راعیجمع ک  تولی  هری  ا  محصوالت مصرفی در صنایع به تفکی   یر بخش. 2 جدول

 غالت
حبوبا

 ت

محصوالت 

 جالیزی

سبزیجا

 ت

محصوالت 

 باغی

نباتات 

 ایعلوفه

 کشاورزی محصوالت

 صنعتی

استان 

 ها

199926
2 

31339 26862 842444 816339 99823 139914 
کرمان
 شاه

912399 86293 66638 989313 194134 939824 6391 
کردا
 تا 

111618
3 

 هم ا  99999 623238 983496 1193934 899994 12929

 ایالم 1239 16949 9119 13181 899112 3913 866833

 لراتا  91882 192988 169922 49391 116332 39898 629139

13/3  33/3  1/3  33/3  8/3  8/3  83/3  Wj 
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 فدرآوری محصدوالت   ط بدا صدنایع  گیری داترای هر ااتا  به مواد اولیه مدرتب ها فوق، معیارهای اصلی ان ا هشاخص
های صنعتی محاابه و در اتو  شاخص با توجه به اهمیت هر ی  در ااتقرار فعالیت کشاور ی می باش  بنابراین و   هر
 Rو مداتریس   (9( ااتان ار ش ه )جد ول Aij) 3*  9 ماتریس صورتپس ا  تکمی  به 8مربوطه نگاشته ش ه اات. ج ول 

 .ده ( را تشکی  می9)ج ول 

 ماتریس بی مقیاس ش ه با ااتفاده ا  نورم. 3جدول

 حبوبات غالت
محصوالت 

 جالیزی
 سبزیجات

محصوالت 

 باغی

نباتات 

 ایعلوفه

کشاورزی محصوالت 

 صنعتی

69892/3  61391/3  83691/3  89824/3  92939/3  34981/3  49498/3  

93364/3  98349/3  13496/3  98423/3  99939/3  94283/3  39644/3  

39999/3  88964/3  63919/3  
4116816/

3 
91494/3  24342/3  88263/3  

18443/3  36999/3  6393/3  
3119991/

3 
31343/3  38132/3  31199/3  

99998/3  62334/3  89932/3  
3934936/

3 
96999/3  14934/3  83893/3  

 

 ماتریس مربعی او ا  شاخص ها .4جدول

    Matrix=Wn*n         

13/3  3 3 3 3 3 3 

3 33/3  3 3 3 3 3 

3 3 1/3  3 3 3 3 

3 3 3 33/3  3 3 3 

3 3 3 3 8/3  3 3 

3 3 3 3 3 8/3  3 

3 3 3 3 3 3 83/3  

 

هر شداخص   یضرب مقادیر ااتان ار ش هگردد. این ماتریس حاص ( به شک   یر تشکی  میvدر مرحله بع  ماتریس )
 در او ا  مربوط به خود  اات.

 خواهیم داشت: (v) ح اق  ا  ماتریس ل وحال با توجه مقادیر شاخص ای ه آ
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 ماتریس بی مقیاس ش ه ی مو و  .5جدول

  
Matrix=Ns*W 

    
13329/3  39339/3  38369/3  31169/3  346419/3  31499/3  89923/3  

33863/3  31633/3  31349/3  31694/3  36643/3  39469/3  33489/3  

32191/3  31189/3  363918/3  39332/3  19943/3  19214/3  33913/3  

31494/3  33989/3  36393/3  33334/3  33914/3  33991/3  33829/3  

33331/3  39983/3  38993/3  33994/3  39996/3  39221/3  36911/3  

 

 مقادیر ای ه آل های مثبت و منفی جهت تصیم گیری .6جدول

+A = 13329/3  39983/3  36391/3  39332/3  19946/3  19214/3  89923/3  

-A = 31494/3  93398/3  31349/3  33334/3  33914/3  33991/3  33829/3  

 

ای بدرای  تدوانیم معیدار فاصدله   مدی  و   در مرحله بع  ا  طریق روابط
 ش ه اات:آل و آلترناتیو ح اق  بسا یم حاص  این روابط در  یر نشا  داده آلترناتیو ای ه

 میزا  فاصله ی هر گزینه ا  ای ه آل مثبت و منفی. 7جدول

Si+ 
  

Si- 
 

S1+= 19924/3  
 

S1-= 86383/3  

S2+= 86489/3  
 

S2-= 13689/3  

S3+= 12381/3  
 

S3-= 89923/3  

S4+= 99622/3  
 

S4-= 39491/3  

S5+= 89981/3  
 

S5-= 13263/3  

 

هدای غدرب کشدور    ( را بدرای هدر ید  ا  اادتا     Ci٭) ضریب ی توا  ا  طریق رابطهدر نهایت می
در منداطق   کشداور ی  فدرآوری محصدوالت   هایبن ی مکانی ااتقرار تعاونینهایی اولویتی محاابه نمود. بنابراین نتیجه

 رواتایی غرب کشور به شرح ذی  اات:

 در مناطق رواتایی غرب ایرا  کشاور ی فرآوری محصوالت هایبن ی مکانی ااتقرار تعاونیاولویت. 8 جدول

 i =c163863/3 =c339246/3 =c593948/3  =c282849/3 =c418948/3٭Cضریب اولویت )رتبه(

 ایالم A4= کرداتا A2= لراتا A5=  هم ا  A3= کرمانشاهA1= نام ااتا 
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شاخص داترای به مواد اولیده   بر اااسهای کرمانشاه و هم ا  ، مناطق رواتایی ااتا 2های ج ول یافته بر اااس
بن ی که اطح برخوردارن  سیتاپسبر اااس رو   اهیتعاونکشاور ی، ا  باالترین رتبه ااتقرار  فرآوری محصوالت صنایع

 ش ه اات.ارایه 8مناطق رواتایی غرب کشور در شک   های فرآوری محصوالت کشاور ی دراولویت ااتقرار تعاونی

 

 مناطق رواتایی غرب کشور های فرآوری محصوالت کشاور ی دربن ی اولویت ااتقرار تعاونیاطح .2نقشه

 

 یریگجهینتبحث و 

 بر اااسهای کرمانشاه و هم ا  و لراتا  های تحقیق حاضر، مناطق رواتایی ااتا یافته بر اااس کهنیاتوجه به  با
بدر ااداس رو     هدا یتعداون کشاور ی، ا  باالترین رتبه ااتقرار  فرآوری محصوالت شاخص داترای به مواد اولیه صنایع

ی روادتایی فعدال بده    هایتعاونبیشترین تع اد  (1943) اد کشاور یاااس آمارنامه جه ، برحالنیدرعتاپسیس برخوردارن ، 
ی مکانی پژوهش حاضر، منطبق بدر  بن تیاولوگفت که  توا یمی هم ا ، لراتا  و کرمانشاه قرار دارد هاااتا ترتیب در 

 چراکده  ت،ی مدذکور ااد  هدا اادتا  ی فرآوری محصوالت کشاور ی در مناطق روادتایی  هایتعاونوضعیت موجود ااتقرار 
نیز بیشترین اعضا را دارا هستن . ا  طرفی چو  اادتا  کردادتا  نیدز     کرمانشاهی هم ا  و هاااتا ی رواتایی هایتعاون

گفت که این ااتا  نیز پتانسی  انسانی ال م بدرای   توا یمداراات،  هاااتا ی را نسبت به اایر توجهقاب اعضای تعاونی 
را دارد. در این رااتا توجه ی خاص برنامه ریزا  به تقویدت ظرفیدت تعداونی هدای      هایونتعاتواعه و گستر  دیگر انواع 

رواتایی ااتا  های مر نشین نظیر کرمانشاه و کرداتا  به دلی  توا  واردات، صادرات و ار آوری آ  ها می تواند  نقدش   
 بدر ااداس  (. همچندین  1949و همکارا ، مهمی در تواعه ی پای ار مناطق رواتایی ااتا  های مذکور ایفا نمای )حی ری 

تولید ی   واحد های  ، بررای و تحلید  تعد اد  1929کشاور ی )جل  دوم( و ارت جهاد کشاور ی در اال  اطالعات آمارنامه
های غرب ااتا  تفکی  فرآوری محصوالت کشاور ی به صنایع اشتغال و ارمایه میزا  تأایس،جوا   خصوصی و تعاونی،

قابد  قبدولی در خصدوص     نسدبتاً ی مکانی پژوهش حاضر تاح  بن تیاولو، حاکی ا  آ  اات که 1929اال  پایا  تا کشور
قدرار   مد نظر ی فرآوری محصوالت کشاور ی در مناطق رواتایی غرب کشور رعایت ش ه اات، هرچند   هایتعاونااتقرار 
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 در کشداور ی،  فرآوری محصدوالت  یهاتعاونی ی و ااتقرارابیمکا های اقتصادی، اجتماعی و محیطی داد  اایر شاخص
ی صدحیح بده برنامده ریدزا  و متولیدا  امدر القداء        ریگمیتصمی نهیدر متری را کشور، دی گاه جامع غرب رواتایی مناطق
ی را در گدذار هیارماقادر اات توجیه اقتصادی  TOPSISگیری توانمن ی نظیر های تصمیمکن ، اما ااتفاده ا  تکنی  می

هدای  گیری ا  تکنی  تاپسیس در مناطق رواتایی ااتا باالبرده و ریس  آ  را تاح ی کم نمای . با بهرهمناطق رواتایی 
ال و دورترین فاصله را ا  ترین فاصله را تا جواب ای هغرب کشور مشخص گردی  که گزینه انتخابی )ااتا  کرمانشاه( کوتاه

بدر   موردمطالعده ی در منطقده  کشداور ی  فدرآوری محصدوالت   ایهی ااتقرار تعاونیبن تیاولوترین مکا  جهت نامطلوب
 بدر ااداس  های کرمانشاه و هم ا  اینکه چرا مناطق رواتایی ااتا  ریدر تفسقابلیت داترای به مواد اولیه را دارد.  اااس

اداس رو   ی فرآوری محصوالت کشاور ی، ا  باالترین رتبه ااتقرار صنعت بر اهایتعاونشاخص داترای به مواد اولیه 
هدای  توا  به عملکرد باالی اغلب محصوالت  راعی این دو ااتا  و تندوع اقلیمدی و پتانسدی    تاپسیس برخوردار بودن  می
(. ا  1922 ،یددد درا یهابکتاألیف ددزی و تددریهددنامبرر ددفت؛ 1922 ،باباجانی وهمکارا نمود )خاص این مناطق اشاره 

ی لرادتا ، کردادتا  و ایدالم کده در     هدا اادتا  منداطق روادتایی    طرفی با توجه به نتایج پژوهش حاضدر، در خصدوص  
توادعه و   تدوا  یمد نیدز   اند  قرارگرفتده ی فرآوری محصوالت کشداور ی  هایتعاونهای مکانی بع ی برای ااتقرار اولویت

( و غیدره را  1992، رضدوانی  ؛1941، و همکارا  بارفرجی اب ) یگردشگرتایی، ی رواکشاور  ریغگستر  اایر صنایع 
کشداور ی در   تکمیلدی  و تب یلی یهایتعاون تواعه و ایجاد با دارن ه و برن ه پیش نمود، در این میا  تبیین عوام  شنهادیپ

. ا  طرفی در تعاونی های ااتا  های مر ی غرب کشور، را یمر های مذکور نیز امری ال م به نظمناطق رواتایی ااتا 
های منااب و باال برد  اهمیه ار ی مر نشینا  و آ ادی عم  بیشتر در واردات و صادرات ا  جمله فراهم کرد   یرااخت

 در که دارد ضرورتهمچنددین  .(1949)حی ری و همکددارا ، باشددن هددا مددیراهکارهددای مهددم فعددال اددا ی ایددن تعدداونی
منداطق   هدای به پتانسی  بیشتری توجه فرآوری محصوالت کشاور ی،صنایع  مکانی پراکن گی و فضایی برنامهریزیهای

 عهدد توا جده یدرنت هدد ک باش  مناطق متعادل تواعه و تمرکز دایی جهت درهدا  برنامه و گردد مبذول هارواتایی این ااتا 
با توجده بده اینکده در پدژوهش حاضدر       تینها درباش .  داشته پی در را های غرب کشورمناطق رواتایی ااتا جانبه همه

شود در تعمیم نتایج این تحقیق، احتیاط بیشتری توصیه می قرارگرفته م نظرشاخص مهم داترای به مواد اولیه کشاور ی 
 ار دهن .قر موردااتفادهگردد آمارهای ج ی  و رات کشاور ی را محققا  آتی پیشنهاد می صورت گیرد همچنین به

 منابع

 کرمانشاه ااتا  در باغی محصوالت فرآوری صنایع یابی. مکا 1922فمی، ح.  فر، ا.، وشعبانعلی رضوا  ،کالنتری، خ.،.آ باباجانی،
 :(1)93، (ایدرا    یکشاور علوم) ایرا  بیوایستم . مهن ای(GIS) جغرافیایی اطالعات ایستم و ترکیبی اا ی شاخص ا  ااتفاده با
91-92. 

 چاپ دوم انتشارات امت، تهرا . تواعه رواتایی. های.  نظریه1923و ابراهیمی، م.  یزدی، م.،پاپلی

 کشداور ی  بخش وریبهره غییراتت بر حمایتی هایایاات ا ر . بررای1943حسینی، س.، پاکروا ، م.،گیالنپور، ا.، و اتقایی، م. 
 .316-339 :( 1)83، (کشاور ی صنایع و علوم) کشاور ی تواعه و ایرا .  اقتصاد در

کرمانشداه. تعداو  و    اادتا   مر نشدین  های تعاونی اا ی فعال راهکارهای و . موانع1949بیناییا ، ا.  ا.، بیگی، علی حی ری، ح.،
 134-24(: 19)9کشاور ی. 

،  1929 ادال  بداغی  محصدوالت  اینمونده  آمدارگیری  طدرح  نتایج .1924 .کشاور ی جهاد و ارت اطالعات فناوری و دفتر آمار
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 اطالعات، تهرا . فناوری و آمار دفتر ،اقتصادی و ریزیبرنامه امور معاونت کشاور ی، جهاد و ارت انتشارات

. 29-22.آمارنامه کشاور ی جل  اول: محصوالت  راعی اال  راعدی  1924 .کشاور ی جهاد و ارت اطالعات فناوری و آمار دفتر
 .اطالعات، تهرا  فناوری و آمار دفتر اقتصادی، و ریزیبرنامه معاونت کشاور ی، جهاد و ارت چاپ اول انتشارات

 درای هایکتاب و چاپ رکتدد ش ردد نش ،را دد ته کرمانشداه.  ااتا  جغرافیای .1922 .درای هایکتاب تألیف و یزیربرنامه دفتر
    .، تهرا ایرا 

، ایرا  درای هایکتاب و چاپ رکتدش ردنش ،را دته هم ا . ااتا  . جغرافیای1922 .درای هایکتاب تألیف و ریزیبرنامه دفتر
 تهرا .

جغرافیدایی،   هدای ایدالم. پدژوهش   اادتا   در دامی هایفرآورده تکمیلی و تب یلی صنایع ااتقرار انجی. امکا 1926رضایی، ا .
61(1 ): 194-141.  

 مطالعده ) فدا ی  تاپسدیس  مد ل  ا  ااتفاده با رواتاگرایی درجه . انجش1943قی اری، ح.  لوط،. و اجاای صادق، م.، رضوانی،
 .91-1: 1 رواتایی، هایی علمی پژوهشی پژوهش . فصلنامه(خ ابن ه شهراتا  مرکزی دهستا  رواتاهای: موردی

های تولی ی در توادعه منداطق روادتایی )مطالعده مدوردی : شهرادتا         تعاونی نقش .1929 ، ح.ااربا  وکی  م.، ،طاهرخانی 
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Abstract 
Determination and identification of areas with economic potential, particularly in the 

production and processing of agricultural products and targeted investments in rural, urban 

and regional planning, is one of the important issues and it has a critical role in increasing 

employment, income, rural productivity and improve livelihood of this country. In this 

context, the aim of this study is to establish priority locations for processing agricultural 

cooperatives in rural areas of the West provinces (i.e. Kermanshah, Kurdistan, Ilam, Lorestan 

and Hamedan) by using TOPSIS. For this purpose, the availability of raw materials were 

selected as one of the most important factors affecting the establishment of cooperatives in 

rural areas of the West of the Country, and it was used to determine the weights while 

studying the literature by using the snowball sampling method. For this purpose, eleven 

instructor and experts from the industries in charge of agricultural products processing were 

selected and their comments were used. The results showed that based on the availability of 

raw materials to industries, rural areas of Kermanshah and Hamadan had the highest level of 

TOPSIS method based cooperatives and the rural areas in the provinces of Lorestan, 

Kurdistan, and Ilam was ranked third to the fifth. 
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