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 چکيده

و کااهش   تواند سبب استفاده بهینه از محصاوالت، افازایش اشاتغال   صنایع فرآوری بخش کشاورزی در نواحی روستایی می
بندی در راستای توسعه اقتصادی مناطق روستایی، به انتخاب بسته -فرآوریبا این وجود موفقیت صنایع . ضایعات کشاورزی گردد

 بندیبسته –فرآوری عیصنا بهینه مکانبنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین . بهترین مکان جهت استقرار این صنایع وابسته است
پاژوهش، بخاش    یجامعه آماار . دباشمی هیدرحی شهرستان تربت رخ بخش جلگه یروستاها یتوسعه اقتصاد در راستایزعفران 

انتخاب  تعیین و روستا به عنوان جامعه نمونه 3 با استفاده از فرمول شارپ و تصحیح، بوده که شهرستان تربت حیدریه جلگه رخ 
مکانیابی صنایع فرآوری  به منظورسپس  .دش نییتع به عنوان خانوارهای نمونه خانوار 742سپس با استفاده فرمول کوکران،  .شد

برای تجزیه و تحلیل . طبیعی مورد توجه قرار گرفت -های مکانیابی در ابعاد انسانیای از شاخصبسته بندی زعفران، مجموعه –
باین   میارتباط مساتق که داد نتایج تحقیق نشان . استفاده شده استSPSS افزار و نرم AHPتکنیک آوری شده از های جمعداده

های زعفران و توسعه اقتصادی روستاهای بخش جلگه رخ وجود دارد؛ همچنین بر اساس یافتهبندی بسته –ایجاد صنایع فرآوری 
 .باشدپژوهش، بهترین مکان برای ایجاد صنایع فرآوری زعفران در این منطقه، به ترتیب روستاهای اسدآباد و سرهنگ می

 

  .نواحی روستایی ،بندیبسته صنایع فرآوریتوسعه اقتصادی،  :های کلیدیواژه

  

                                                                                                                                                         
 ریزی روستایی، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه - 
 ریزی روستایی، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -4
 روستایی، دانشگاه زابل ریزیجغرافیا و برنامهاستادیارگروه   -7
 ریزی روستایی، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -2
 (fa.ebrahimi316@gmail.com: نویسنده مسئول -)*

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی

 59-000: ص -0059بهار ، 0، شماره 0 جلد



 1315 بهار، 1، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی     96

 

 مقدمه

 از در روساتاها، جهات برخاورداری    یزنادگ  تیا جوامع و باال بردن سطح مطلوب نیدر ب یبرقراری عدالت اجتماع 
 ارتقااء  بهباود و  ،هادف  ،ییچوب توسعه روساتا ردر چا. برخوردار است ییباال تیاز اهم یبا سرشت پاک انسان یجوامع

مباحاث   کاه  ایباه گوناه   باشد؛ینفس در آنان م حس اعتماد به جادیو ا ییتا مرحله خودکفا انییروستا یزندگ تیفیک
راساتا، اتخااذ    نیا ا در .رودیشمار مکشورها بخصوص کشورهای جهان سوم به یدر توسعه اقتصادی و اجتماع یاساس
کشااورزی را   هاای تیا فعال برای اشتغال به ییدر قشر روستا اقیعالقه و اشت جادیا نهیکه زم ییو راهکارها هااستیس

 در کشااورزی را دارد  گاذاری هیسارما  شیبه افزا ازیجهان ن ،زیاز هر چ شیمنظور، ب نیبد. فراهم سازد، ضروری است

ظرفیت اشاتغال در   علت محدودیت منابع آب و خاک، افزایش جمعیت و اشباع های اخیر، بهدر دهه(. 4 40،  پینزون)
اساتفاده بهیناه از   راهبردهای مهم و مؤثر بارای   مثابه یکی از یی بهبخش کشاورزی، استقرار و گسترش صنایع روستا

و  فناوری، افزایش تولیدات روستایی و کااهش مهااجرت  ه های جدید اشتغال، افزایش درآمد، اشاعایجاد فرصتمنابع، 
 های توسعهبهترین روشامروزه یکی از که آنچنان. مجریان قرار گرفته است ریزان ومورد توجه برنامه توسعه روستایی،

برداری از منابع محیطی و استفاده از صنایع وابساته باه   یی، بهرهروستا یخانوارهادر اشتغال و افزایش درآمد  روستایی،
  .شودفرآوری پیشنهاد می -از قبیل صنایع تبدیلی  کشاورزی

 کاردی یرو آورد،یفاراهم ما   ییوستاسازی اقتصاد رکه ابزارهای مناسب برای متنوع ندیایعنوان فر راهبرد، به نیا
و  انییروساتا  یدرآمد، منجر به بهبود سطح زندگ ترمتعادل عیدرآمد و توز شیاشتغال و افزا جادیاقتصادی است که با ا

از  ییروساتا  عیصنا (.737 سجاسی قیداری و همکاران، )آورد می را فراهم ییروستا داریبه توسعه پا لین نهیزم ،به تبع
باه   گار، یو از سوی د ییروستای و مؤثر در نواح دیاشتغال مف جادیدر ا ریناپذ انکار گاهیی نقش و جابه واسطه سو کی
دارد،  یمحلا  اسیا در مق ییروستا یدر توسعه ییتنگاتنگ با بخش کشاورزی و خدمات، نه تنها نقش بسزا وندیپ لیدل

اصاوالً در روساتاها   . ساازد  ییروساتا  ینواح بیرا نص یهسهم قابل توج تواندیم زین یکالن و مل هایاسیبلکه در مق
 (.730 اکبری، ) کشاورزی کمک کند داتیتول سطح شیدر خدمت بخش کشاورزی بوده تا به افزا دیبا عیصنا

شود، در حالی که بین ایان  توسعه اقتصادی از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یکسان شمرده می
لکان  . های کمی اقتصاادی اسات  رشد اقتصادی دربرگیرنده شاخص. ای وجود داردقابل مالحظه هایدو مفهوم تفاوت

ای کاه باه مفااهیمی چاون تغییار و تحاول اقتصاادی        تری است؛ به گونهتوسعه اقتصادی متضمن فرآیندهای پیچیده
 :باشدبرخی تعاریف توسعه اقتصادی به این شر  می .تر استنزدیک

: گویاد نیاز مای   4لاوپ مک. ی و کاهش بیکاری و نابرابری، مالزم با توسعه اقتصادی هستندتقلیل دامنه فقر عموم
توسعه اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد باالقوه ماداوم درآماد سارانه در یاک      »

هاای  آن شاالوده  توان گفت توسعه اقتصادی فرآینادی اسات کاه طای    در مجموع می. (733 ، محمودی)«جامعه شود

                                                                                                                                                         
1- Pinzon 

2 -Maclop 



 97     اقتصادیبندی زعفران با هدف توسعه بسته –مکانیابی صنایع فراوری 

 

هاای  که حاصل ایان تحاول و دگرگاونی در درجاه اول کااهش ناابرابری      شود، به طوریاقتصادی جامعه دگرگون می
-همچنین جهت تحقق توسعه اقتصادی باید شابکه . های تولید، توزیع و الگوهای مصرف خواهد بوداقتصادی در زمینه

ها و منابع پدید آورد که این امر نیازمناد اساتقرار سااختارهای    پیوسته، متشکل از مجموعه محصوالت، درآمدای به هم
باشاد؛ از  زیرا توسعه اقتصادی الزاماً متضمن توسعه اجتماعی مای . باشداقتصادی و اجتماعی منطبق با شرایط جدید می

ه اقتصادی، های طرز تفکر افراد نیز اغلب در دست یافتن به توسعطرفی اصالحات اساسی، تبادالت نهادی و دگرگونی
 (.730 ازکیا و غفاری، )رسد ضروری به نظر می

مناافع   گار، ید ساوی  و از شاود یمحصوالت کشاورزی م یفیو ک سو موجب ارتقای کیاز  عیصنانهایتاً باید گفت 
بوده و از  یارتباط تنگاتنگ دارای موارد مذکور. گرددیمتمرکز م ییدر درون مناطق روستا یحاصل از محصوالت صنعت

عنوان مکمل آن، منشأ تحوالت و  به کشاورزی با بخش وندیدر پ ییروستا عیاستقرار صنا. است ریناپذکیتفک گریکدی
محصاوالت   زیوری و نبهره شیافزا :اثرات عبارتند از نیا نیتراز مهم یکه برخ شودیم ییآثار مثبت در مناطق روستا

 انتقال ارزش ؛ییها در مناطق روستافرآورده تیفیساختن ک متنوع حفظ، ارتقاء و عات؛یدر بخش کشاورزی و کاهش ضا
درآماد و   شیشهر و روساتا از راه افازا   نیکاهش شکاف ب ان؛ییروستا درآمد شیو افزا ییبه مناطق روستا شتریافزوده ب

از کاالها؛ احداث  یبرخ دیو کشور از راه تول انییروستا ازیاز ن یبخش نیتأم ان؛ییروستای خدمات الزم برای زندگ نیتأم
 انیا و ساازنده م  یارتبااط منطقا   ؛ییروستا عیصنا تیالزم برای فعال طیو شرا ییربنایز امکانات ای ازپاره رییو بکارگ

فعاال و ماازاد در بخاش کشااورزی؛      روهاییای از ناشتغال بخش عمده ؛ییروستا عیاز کانال صنا صنعت کشاورزی و
 هاای هیسارما  رییو بکاارگ  لیالزم بارای تشاک   ناه یزم جادیو ا انییری روستاماندگا زهیانگ شیو افزا مهاجرت کاهش

 (.730 کانی، مطیعی لنگرودی و نجفی) در روستاها عیکوچک به منظور استقرار صنا

باشد، زعفران اسات کاه اخیاراً    در این بین، یکی از محصوالت زراعی و درآمدزای ایران که نیازمند این صنایع می
درصدی تولیاد جهاانی زعفاران را باه خاود اختصااص داده اسات         37روند افزایشی داشته و سهم  تولید آن در کشور

در  یمنحصر باه فارد   گاهیجهان جا هیادو نیتربه عنوان گران زعفران(. 737 گزارش جهاد کشاورزی تربت حیدریه، )
دوره در  7الی  4نیاز آبی آن و  بوده نسبتاً پردرآمد که شته و محصولی استدا رانیا یو صادرات یمحصوالت صنعت نیب

-با این توصیف کشت این محصول در مناطق کم آب کشور و مناطقی که نسبتاً خشاک محساوب مای   . باشدسال می

های جنوبی آن از جملاه تربات   در این میان خراسان رضوی و بویژه شهرستان. رسدشوند، مقرون به صرفه به نظر می
 737 هاای  این شهرستان در ساال . باشندتولید زعفران دارای مزیت نسبی می حیدریه از مناطقی است که در کشت و

 (. همان)بوده و رتبه اول تولید را کسب نموده است  پیشرو استان در سطح در تولید زعفران 733  –

رخ واقع در شمال شرق شهرستان تربت حیدریه نیز در زمینه کشت و تولید زعفران از شرایط مشابهی بخش جلگه
باشد، عدم وجاود  با وجود اینکه درآمد اکثر کشاورزان این منطقه وابسته به تولید و برداشت زعفران می. رخوردار استب

هاا، پاایین باودن    فرآوری زعفران سبب بروز مشکالت متعدد اقتصادی از قبیل قدرتمند شدن واسطه – صنایع تبدیلی
 بارداری از صانایع  بهاره از آنجا که باا  . قیمت محصوالت کشاورزی، ضعف بازاریابی و سایر موارد در منطقه شده است

جملاه بیکااری و مهااجرت     روستایی آن از، بخشی از مشکالت مناطق فرآوری محصوالت زراعی در بخش جلگه رخ
 متعادد صورت گیرد تا عوامال   این منطقه صنایع روستایییابی مکانضروری است تحقیقاتی در زمینة  یابد،کاهش می
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در ایان  راهکارهای مناسب  یهشناسایی شوند و امکان ارائها و نیز مکان بهینه آنها برداری از آنتسریع بهره مؤثر در
ریازی جهات   رخ، باید باه برناماه  در واقع جهت دستیابی به توسعه اقتصادی روستاهای بخش جلگه. زمینه فراهم شود

افزایش درآمد، کاهش فقر و نابرابری، تثبیت جمعیت روستایی و افزایش سطح رفاهی متناسب باا امکاناات موجاود در    
وری و فرآوری محصوالت زراعی از جمله محصول زعفران های بهرهسازی زمینهمنطقه پرداخت که این مهم با فراهم
ای تاوان باه جلاوگیری از فاروش فلاه     ر، با ایجاد این صانایع مای  شود؛ به بیان دیگدر منطقه مورد مطالعه حاصل می

با ایان  . محصول، افزایش درآمد، بهبود معیشت روستاییان و توسعه اقتصادی روستاهای این منطقه کمک شایانی نمود
ن استدالل و در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه، پژوهش حاضر با هدف تعیاین بهتارین مکاا   

و  (AHP)تحلیال سلساله مراتبای    تکنیک بندی زعفران در بخش جلگه رخ با استفاده از ترکیب بسته-صنایع فرآوری 
االت ؤدر راستای توسعه اقتصادی انجام شده است و به دنبال پاسخگویی به این س( GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 

 : باشدمی ذیل اساسی

 بندی زعفران در بخش جلگه رخ کدام است؟بسته  –بهترین مکان جهت استقرار صنایع فرآوری  - 

 ای وجود دارد؟بین ایجاد صنایع فرآوری و توسعه اقتصادی روستاهای بخش جلگه رخ چه رابطه -4

 :ودشدر راستای مکانیابی صنایع روستایی مطالعاتی انجام شده است که به برخی موارد اشاره می  

را موجاب افازایش    این صانایع  3"وری کشاورزی در یوتارپرادشافر صنایع"در تحقیقی با عنوان نیز ( 4 40)مهتا 
 ،های فقر و بیکاری و در کال پایدار کردن معیشت روستاییان، غلبه بر چالش های اشتغال، افزایش سطح درآمد،فرصت

 .کندباعث توسعه روستایی عنوان می

، "تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس"در پژوهشی با عنوان ( 730 )همچنین، محمدی و همکاران 
هاای  نتایج پژوهش نشان داده که شهرساتان . اندفرنگی در این استان پرداختهبه مطالعه مکانیابی صنایع تبدیلی گوجه

نیاز در  (  73 )نوری و همکااران  . باشندایع تبدیلی میشمالی استان فارس دارای موقعیت بهتری در زمینه احداث صن
یاابی ایان صانایع در شهرساتان کاازرون      ، به مکان"مکانیابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما"ای با عنوان مقاله

اساتفاده   (AHP)های مکانیابی از تکنیک چندشاخصاه سلساله مراتبای    بندی شاخصپرداخته و جهت ارزیابی و اولویت
های دسترسی به نتایج تحلیل نشان داده که بیشترین اهمیت نسبی در این فرآیند به ترتیب مربوط به شاخص. اندهکرد

مواد اولیه، سودآوری اقتصادی، دسترسی به شبکه حمل و نقل، منابع انرژی، شرایط جغرافیایی، قیمت زمین و نیاروی  
مکانی برای صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در سطح شهرستان  هایمتناسب با این عوامل، بهترین اولویت. باشدکار می

ای باا  در مقاله( 734 )عزیزی و همکاران . باشدکازرون، به ترتیب بخش خشت، بخش مرکزی و بخش کنارتخته می
 شهرساتان  سایدان  بخاش  ماوردی؛  روستایی مطالعه توسعه در کشاورزی فراوری صنایع اثرات بر تحلیلی"عنوان 

 کشااورزی،  اجتمااعی،  اقتصاادی،  بعاد  4 در کشااورزی  واحدهای فاراوری  به این نتایج دست یافتند که "مرودشت

 در صنایع صاحبان دیدگاه از و ابعاد سایر در اقتصادی بعد در جز به روستاییان از دیدگاه محیطی، زیست و کالبدی

 جااد یاثارات ا "تحات عناوان    یادر مقالاه ( 737 ) یپوررمضان و اکبار  .اندبوده مؤثر متوسط حد از بیشتر تمام ابعاد،
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اناد کاه   کارده  انیا ، ب"بخش مرکازی شهرساتان رشات    ییبخش کشاورزی بر اقتصاد روستا یلیو تکم یلیتبد عیصنا
 نیا توساعه ا  یاز راهکارها یلیو تکم یلیتبد عیشود و صنایمحسوب م یمحور استقالل و توسعه هر کشور یکشاورز

در  یآن باا بخاش کشااورز    وندیو پ ییروستا عیکه استقرار صنا دندیرس جهینت نیاست و در ادامه به ا یصادبخش اقت
 یحفاظ اراضا   نیو همچنا  داتیا ساطح و تناوع تول   شیاقتصاد روساتاها، افازا   تیتقو د،یاز مراحل مختلف تول تیحما

و  یعا یطب یو اساتعدادها  اتیه خصوصب جهبا تو. باشدیم یداریاثرات مثبت و معن یدارا ،ییو منظر روستا یکشاورز
به توساعه   دنیرس یو صنعت برا یدو بخش کشاورز وندیپ ،یوابسته به کشاورز عیمنطقه و اثرات مثبت صنا یاجتماع

عناوان   باا ( 732 )و همکاران  یطر  پژوهش نادر جینتا عالوه بر این، .رودیآور به شمار مالزام یامر ییروستا داریپا

آن است کاه   دیمؤ زی، ن"(شهرستان بهار یروستاها: یمطالعه مورد) یزندگ تیبر وضع یکشاورز یلیتبد عیصنا ریتأث"
 انددهیرس جهینت نیو در ادامه به ا ؛صنایع تبدیلى یکى از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزى است

که استقرار صنایع تبدیلی در روستا منجر به رونق بخش کشاورزی و تولید محصوالت مشاابه صانایع تبادیلی توساط     
 .ها خواهد شدامر، باعث بهبود وضعیت درآمد آن نیاهالی روستا شده و ا

ین مکان های مؤثر بر آن در تعیهمانطور که بیان شد، بیشتر مطالعات صورت گرفته به تحلیل مکانیابی و شاخص
دسترسی به عوامل تولید، خادمات  هایی از قبیل اند که شاخصاند و به این نتیجه رسیدهبهینه صنایع روستایی پرداخته

، دسترسی به بازار و غیره، شبکه حمل و نقل، دسترسی به خدمات پشتیبانی، امل طبیعی و زیست محیطیوزیر بنایی، ع
های مکانیابی بهینه الی که در این پژوهش عالوه بر تعیین و بررسی شاخصدر مکانیابی صنایع روستایی مؤثرند؛ در ح

 .ها بر توسعه اقتصادی روستاهای بخش جلگه رخ نیز پرداخته شده استاین صنایع، به تحلیل اثرات آن

 هامواد و روش

 قلمرو جغرافيايی پژوهش

ای و سان رضوی سرزمینی باا اراضای جلگاه   منطقه جلگه رُخ از توابع شهرستان تربت حیدریه واقع در استان خرا 
 74کیلومتری شامال ایان شهرساتان و در عارض جغرافیاایی       74کیلومتر مربع در فاصله  2 4 ای با وسعت کوهپایه
از . درجه واقع گردیده است 43دقیقه تا  43درجه و  43دقیقه و در طول جغرافیایی  73درجه و  74دقیقه تا  3 درجه و 

ت عمده این منطقه گندم، جو، یونجه، چغندرقند و زعفران باوده کاه میازان ساطح زیار کشات       لحاظ زراعی محصوال
ایان بخاش از شامال باه     (. 734 گزارش جهاد کشاورزی تربات حیدریاه،   )باشد هکتار می 300زعفران منطقه حدود 

تان تربات  شهرستان مشهد، از شرق به شهرستان فریمان، از غرب و جنوب به بخش کدکن و بخش مرکازی شهرسا  
رخ باوده  رخ و پاایین های باالرخ، میاان دهستان با نام 7در مجموع منطقه مورد مطالعه شامل . گرددحیدریه محدود می

کیلومتر مربع کوچکترین دهستان   74رخ با کیلومتر مربع بزرگترین دهستان و میان 232که دهستان باالرخ با وسعت 
روساتا   44های ایان ساه دهساتان    مجموع آبادی. باشدیلومتر مربع میک 733بخش بوده و وسعت دهستان پایین رخ 

 .اندنشان داده شده  است که در شکل 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه.  شکل 

 های تحقیقیافته: مأخذ
 

  گیری و الگوی تحقیقنمونه

 یابیمکانتحلیلی و میدانی به بررسی و ارزیابی  -پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با تکیه بر شیوه توصیفی 
در . پاردازد مای  هیدرحی تربت رخ بخش جلگه یروستاها یتوسعه اقتصاد با هدفزعفران  بندیبسته –فرآوری  عیصنا

راساتا   نیدر ا. استفاده شده است  GISو SPSS هایافزارنرمها از سازی دادهاین پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و مدل
روستا باه عناوان    3  ، در نهایت با استفاده از فرمول شارپ و تصحیحپژوهش، بخش جلگه رخ بوده که  یجامعه آمار

د؛ ش نییتعبه عنوان خانوارهای نمونه خانوار  742و سپس با استفاده فرمول کوکران،  شد انتخاب تعیین و جامعه نمونه
های متعاددی  زعفران بر توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه، شاخص در واقع جهت سنجش اثرگذاری صنایع فرآوری
های استفاده شده و فرمولادامه در . شناسایی و بررسی شدند( 4جدول )در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی 

 :شده استمقادیر آنها ذکر 

 شارپ و تصحیح فرمول

( )   
     

        
 

                                                                                                                                                         
1 - Sharp & Correction 
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N = 44        n =   44     n =  3        t = 32/        s =  4/0       d
 
= 04/0  

 فرمول کوکران

(4)   
     

        
 

N= 42703              n = 742         T = 32/      p = 4%       q = 4%           d = 04/0  

هاای فضاایی و توصایفی و باه     در ادامه برای ایجاد پایگاه داده سیستم اطالعات جغرافیایی کاه متشاکل از داده   
از روی ( شناسی، دسترسی باه آب، خااک، کااربری اراضای وغیاره     شیب، زمین)صورت رقومی است، اطالعات مکانی 

اطالعات توصیفی را وارد سیساتم نماوده و   ، رقومی و ذخیره شد؛ سپس Arc GISافزار های مربوطه به کمک نرمنقشه
ها و میزان ناسازگاری از روش فرآیناد تحلیال سلساله    در ادامه برای مقایسه زوجی، تولید سلسله مراتب، محاسبه وزن

نفر از مسئولین و کارشناسان مارتبط باا     2پس از این مرحله، پرسشنامه مربوطه طراحی و توسط . مراتبی استفاده شد
بارای   Expert Choiceافازار  از نارم . فرآوری و مهندسان معماری که قابل دسترس بودند، تکمیل گردیاد حوزه صنایع 
با توجه باه اینکاه   . ها و میزان ناسازگاری در فرآیند سلسله مراتبی استفاده شدهای زوجی و محاسبه وزنانجام مقایسه

 تحلیال تکنیاک  بر اسااس   هدف توسعه اقتصادی بندی زعفران بابسته –مکانیابی صنایع فرآوری  در پژوهش حاضر،
های اطالعاتی متنوعی به منظور دستیابی به هدف پاژوهش اساتفاده    مد نظر بوده است، از الیه( AHP)سلسله مراتبی 

، تعیاین وزن عوامال مارتبط و     هاا هاا، اساتاندارد نماودن داده   ، با تشاکیل مااتریس شااخص   در این راستا. شده است
 .فرآوری انتخاب گردید صنایع احداث جهت  مکان ترینبهینه ها،بندی دادهعوتحلیل و جم تجزیه

کاه در  ؛ (333 ، 4مالزئوسکی)های خام به نمرات استاندارد شده های متعدد برای تبدیل دادهبا توجه به وجود روش
در ایان  . باشاد  کاار مای  ها برای این  ترین روش استفاده شده، که از متداول« 7روش دامنه نمرات»این بررسی از روش 

 :های زیر استفاده شداز رابطه Arc GISهای خام به نمرات استاندارد در محیط روش برای تبدیل داده

(7)  
         

   
        

  
        

        
      

     
       

         
 
 

(2)  
         

   
        

     
        

     
      

     
       

        

  

                                                                                                                                                         
1- Standardization 

2- Malczewski 

3- Score Range procedures 
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 :هادر این فرمول

min

jX    نمره حداقل خام برای شاخصj در بررسی سطح مطلوبیت روستاها 

max min

j jX X    محدوده تغییرات نمرات خام شاخصj   در بررسی سطح مطلوبیت روستاها 

همچناین رابطاه    ،ها باالتر باشدگیرد که هدف، دادن نمرات بیشتر به ارزشمورد استفاده قرار میزمانی (  )رابطه 
 . تر باشدهای پایینگیرد که هدف، دادن نمرات بیشتر به ارزشدر شرایطی مورد استفاده قرار می( 4)

های ، روش بندیهای رتبهتوان به روشدارد از آن جمله میوجود های متعددی برای تعیین وزن عوامل نیز روش
ابداع شده و کاربردهایش ( 330 ) 2روش مقایسه زوجی به وسیله ستی. اشاره نمود 7و روش مقایسه زوجی 4دهینسبت
های آن در تجزیه و تحلیل با توجه به قابلیت(. 333 مالزئوسکی، )معرفی گردیده است (  33 ) 4به وسیله مت GISدر 

هاای زوجای در ایان روش، از     تعداد کل مقایساه . تحقیق، از این روش استفاده شده است اطالعات جغرافیایی، در این
 :رابطه زیر قابل محاسبه است

(4) N= n (n – 1)/ 2                                                       

N   های زوجیتعداد کل مقایسه 

n = های مورد بررسی تعداد شاخص 

ی زوجی، محاسابه وزن  تکمیل ماتریس مقایسه: روش مقایسه زوجی دارای سه مرحله است الزم به ذکر است که
ی ی زوجای، ضامن مقایساه   ی نرخ سازگاری؛ در تکمیل مااتریس مقایساه  های مطر  در ماتریس و محاسبهشاخص
هاای  تا، درجاه در این راس. گرددها، اهمیت نسبی متغیر سطر نسبت به ستون جدول ماتریس تعیین میشاخص دو دوبه

بیاانگر ارزش برابار و     بیاانگر بااالترین ارزش، عادد     3شوند که عادد  بیان می 3تا معکوس  3های اهمیت با شماره
 .باشدبیانگر کمترین ارزش می 3معکوس 

هاای  ها، عالوه بر تجربیات شخصای، از نظارات کارشناسای و یافتاه    ی وزن شاخصدر این تحقیق برای محاسبه
بارای تجزیاه و   . های زوجی نیاز سانجیده شاده اسات    ده گردید و نهایتاً برای اطمینان، سازگاری مقایسهمیدانی استفا
دارد و تحت  GISاستفاده شده است که کاربرد وسیعی در محیط  2ها نیز از روش ترکیب وزنیبندی دادهتحلیل و جمع

                                                                                                                                                         
1- Ranking Methods 

2- Rating Methods 

3- Pairwise Comparison Methods 
4- Saaty 

5- Mat 

6- Additive Weighting Methog 
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 :ی مورد استفاده عبارت است ازرابطه در این راستا. شودنیز نامیده می«  دارروش ترکیب خطی وزن» عنوان 

(2)  
       

  
       

   
        

                

 :در این فرمول

 
       

 i (m، ...،7،4، I= )ارزش ارزیابی شده برای روستای = 

 
       

 Jوزن شاخص = 

  
        

 (.733 اصغری و همکاران، ) iدر روستای   Jنمره استاندارد شده شاخص= 

 :روند انجام تحقیق نشان داده شده است 4در شکل 

 نتايج و بحث

زراعات، داماداری،   )درصاد جامعاه نموناه، کشااورزی      34دهد، شغل اصلی های توصیفی پژوهش نشان مییافته
جامعه نمونه از نظر سطح ساواد  . پردازندخدماتی می -های متعدد اداری و مابقی به فعالیت( باغداری و پرورش ماکیان

هاا و  شااخص هاای اساتنباطی،   همچناین در راساتای یافتاه   . سواد بوده اسات درصد بی 40درصد باسواد و  30دارای 
-یابی بهینه صنایع فرآوری زعفران در بخش جلگه رخ، متناسب با شناخت ویژگای متغیرهای مورد استفاده برای مکان

یابی صنایع روستایی که با کمک متخصصان و منطبق بار  های کلی مکانشاخص های منطقه و نیز با کمک گرفتن از
متغیر مورد ارزیابی قرار گرفتاه   7 منطقه مورد مطالعه بود، معرفی و در قالب دو بعد عوامل انسانی و عوامل طبیعی در 

 :نشان داده شده است  است که در جدول 

 ها و متغیرهای اصلی تحقیقشاخص . جدول 

 متغیر  ا هشاخص

 خاک، شیب، زمین شناسی، کاربری اراضی، جهت باد، دسترسی به آب، ارتفاع از دریا، هیدرولوژی عوامل طبیعی

 دسترسی به بازار، خطوط انتقال نیرو، مراکز بهداشتی، نزدیکی به جاده، نزدیکی به روستا عوامل انسانی

 یمهندسان معمارمتخصصان و : مأخذ
 

هایی در ابعاد اقتصادی، اجتمااعی و  سنجش توسعه اقتصادی روستاهای مورد مطالعه شاخصاز طرف دیگر جهت 
 .قابل مشاهده است 4غیره که منطبق بر منطقه مورد مطالعه بود، شناسایی و در جدول 

 

                                                                                                                                                         
1- Weighted Linear Combination 
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 فرآیند انجام تحقیق. 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

آوری دادهجمع  

ای منابع کتابخانه  تهیه پرسشنامه 

 

های میدانیبررسی مصاحبه  

 

گیریروستاهای نمونه، آزمون فرضیات و نتیجه فرآوریتهیه نقشه مکان بهینه صنایع   

 

استانداردسازی -   

  

وزن دهی در مدل  -4 AHP 

  

های تولید شدهتلفیق الیه -7  

  

 مراحل انجام تحقیق

 

هاتهیه و تنظیم شاخص  

 

های مورد نیازراج دادهاستخ  

 

هاو تحلیل دادهتجزیه   

SPSS Expert Choice Arc GIS 
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 های مطر  در توسعهابعاد و شاخص .2جدول

 هاشاخص ابعاد هاشاخص ابعاد

ی
صاد

اقت
 

 میزان سطح  زیرکشت -
 پایداری درآمد -
 اندازمیزان پس -

سله شکنی و آماده سازی زمین و  هزینه -
 الیروبی چاه

 در بازار ها واسطهوجود  -
 دستمزد کارگران -

ی
یط
مح

 

 سرمازدگی -
 محدودیت دسترسی به آب -
 دسترسی به زمین حاصلخیز -

 شیب و ارتفاع  -
 کیفیت آب -

ی
نگ
ره
و ف
ی 
اع
تم
اج

 

 خدمات رسانی به روستا -
 گذران اوقات فراغت -
 تعاون و همکاری -
 و سهم بریارث   -

 دانش و مهارت کشاورزان -
ی
بد
کال

- 
ی
ضای

ف
 

 ی ارتباطیها راه -
 متیقجهت  بازاریابی  و اطالع از  IT دسترسی به فناوری   -

 محصوالت
 انبار و مکان مناسب جهت حفاظت از محصول -

 های میدانی تحقیقیافته: مأخذ
 

 :باشدطبیعی و انسانی مؤثر در مکانیابی قابل مشاهده میهای مرتبط با عوامل تصویر شاخص 3تا  7های در شکل

 

 دسترسی به منابع آب . 3شکل 

 های تحقیقیافته: مأخذ
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 شناسیزمین. 4شکل 

 های تحقیقیافته: مأخذ
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 کاربری اراضی. 5شکل 

 های تحقیقیافته: مأخذ

 
 خطوط ارتفاع. 6شکل 
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 های تحقیقیافته: مأخذ

 
 راهدسترسی به . 7شکل 

 های تحقیقیافته: مأخذ

 
 نوع خاک منطقه. 8شکل 

 های تحقیقیافته: مأخذ
 

های مطر  در مکانیابی صنایع فارآوری  بر اساس جدول برگرفته از محاسبات مدل تحلیل سلسله مراتبی، شاخص 
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شناسی و زمین های شیبدر این بین شاخص. از دید کارشناسان، عوامل طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است
کمترین وزن را به دست  0/ 0مربوط به دسترسی به بازار با وزن  دارای بیشترین اهمیت بوده و شاخص 034/0با وزن 

 :باشندقابل مشاهده می 7آورده است که در جدول 

 AHPتکنیک ها و متغیرهای پژوهش براساس وزن نهایی شاخص .3جدول 

 وزن نهایی متغیرها هاشاخص  

 دسترسی به آب عوامل طبیعی
 ارتفاع از سطح دریا

 هیدرولوژی
 جهت باد

 کاربری اراضی
 خاک
 بیش

 زمین شناسی

024/0 
033/0 
033/0 
024/0 
0 42/0 
0 2/0 
034/0 
034/0 

 دسترسی به بازار عوامل انسانی
 خطوط انتقال نیرو

 دسترسی به مراکز بهداشتی
 نزدیکی به جاده
 نزدیکی به روستا

0 /0 
034/0 
0 2/0 
0 42/0 
0 42/0 

 های تحقیقیافته: مأخذ

برای متغیرهای معرف  AHPتکنیک های به دست آمده حاصل از در ادامه و در مرحله نهایی انجام پژوهش، وزن
تلفیاق گشاته تاا     Arc GISافزار های ساخته شده برای هر کدام از آنها در محیط نرمیابی در نقشههای مکانشاخص

پراکندگی روستاهای مورد مطالعاه   3بندی زعفران تعیین گردد که در شکل بسته –مکان بهینه احداث صنایع فرآوری 
 .به تفکیک توان استقرار صنایع فرآوری زعفران نمایش داده شده است

طیاف   4ه طاور کیفای   ، با عیاحداث صانا  یابیحصول مکانگیری نهایی از توانمندی روستاها در زمینه جهت نتیجه
روساتاها باا    ،GISافازار  سپس، با کمک نارم . در نظر گرفته شد« خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب»

در ایان راساتا بار اسااس     . بنادی شادند  رتبه« خیلی ضعیف تا خیلی خوب»طبقه  4در ا هشاخص ییوزن نهاتوجه به 
تفکیک برخورداری از امکانات و شرایط استقرار صنایع فرآوری و های صورت گرفته و بررسی روستاها به گذاریارزش

باوده کاه   « خاوب »و « خیلی خوب»نتایج بدست آمده در نقشه نهایی، روستای اسدآباد و سرهنگ به ترتیب در سطح 
توان دسترسی به آب کافی، شیب و ارتفاع مناسب، دسترسی باه باازار، نزدیکای باه جااده و      ها را میدلیل این فرصت

 .نزدیکی به روستاهای تولید کننده زعفران دانست
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 زعفران در بخش جلگه رخ فرآورییابی احداث صنایع مکان .9شکل 

 های تحقیقیافته: مأخذ
 

باشاند  مای « خیلی ضعیف»لنگی در سطح همچنین روستاهای فخرآباد، احمدآباد خزائی، نسر، سرباال، قجاق و یک
همچنین با توجه  .از روستاهای تولید کننده، دوری از جاده، ارتفاع و شیب زیاد دانستتوان در دوری که دلیل آن را می

 34اجتماعی روستاهای جامعاه نموناه،    –های آماری تحقیق و تحلیل پرسشنامه مرتبط با وضعیت اقتصادی به تحلیل
 33عالوه بر این حدود . نددرصد آنها به کشت زعفران مشغول بوده و همگی از درآمد حاصل از آن رضایت کامل داشت

ها گرایش به ایجاد صنایع فرآوری زعفران داشتند و اذعان نمودند که در صورت وجود این صانایع، درآماد و   درصد آن
 عیصانا احاداث  »های تحلیلی این پرسشنامه نشان داد که بین از طرف دیگر یافته. سود بیشتری به دست خواهند آورد

در این راستا برای پاسخ به ساؤال دوم،  . ، رابطه معناداری وجود دارد«یزعفران و توسعه اقتصاد بندیبسته –فرآوری 
ها، از ضریب همبساتگی پیرساون اساتفاده    جهت کشف چگونگی رابطه بین این دو متغیر و متناسب با کیفی بودن آن

ارتباط به  ،درصد اطمینان 34با ، 0/ 34و شدت همبستگی ( 04/0)که برابر با  آزمونداری معنای  شده است و با توجه به
نیاز   2جادول   پی برده شد کاه « یزعفران و توسعه اقتصاد بندیبسته –فرآوری  عیصنااحداث »مستقیم و مثبت بین 

 :دهداین پارامترها را نشان می
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 بندی زعفران و توسعه اقتصادیبسته –رابطه ایجاد صنایع فرآوری  .4جدول 

 پارامترها توسعه اقتصادی

34 /0 
04/0 
742 

 ضریب همبستگی پیرسون

Sig  (سطح معناداری) 
N 

بندی بسته –صنایع فرآوری 
 زعفران

 های تحقیقیافته: مأخذ

 

 هاگيری و پيشنهادنتيجه

در زعفاران   بنادی بساته  –فرآوری  عیصنا بهینه مکانمتناسب با مطالب بیان شده، هدف پژوهش حاضر، تعیین  
بود کاه بادین منظاور ابتادا باه تعیاین و شناساایی         هیدرحی تربت رخ بخش جلگه یروستاها یتوسعه اقتصاد راستای
های توسعه اقتصادی خانوارها یابی صنایع وابسته به کشاورزی پرداخته و سپس اثرات آن بر شاخصهای مکانشاخص

بندی زعفران در منطقه ماورد مطالعاه، باه    بسته –برای شناخت مکان بهینه صنایع فرآوری . مورد بررسی قرار گرفت
بنادی معیارهاای   همچنین، برای تعیین ضریب اهمیات و اولویات  . ، توانمندی هر روستا تعیین شدGISافزار وسیله نرم

هاای تطبیقای باین    در بررسای . اساتفاده شاد   AHPتکنیاک  یابی صانایع فارآوری، از   ی مؤثر بر مکانشناسایی شده
. باشاند مناسب مای  مشخص شد که فقط دو روستای سرهنگ و اسدآباد دارای موقعیت کامالًروستاهای مورد مطالعه، 

حاکی از آن است که تاکنون در بخش جلگه رخ هیچ اقدامی در ارتباط با احاداث صانایع    نتایج به دست آمدههمچنین 
هاا  ای به واسطهورت فلهکاران منطقه مجبور به فروش محصول خود به صفرآوری زعفران انجام نشده است و زعفران

تواند افزایش درآمد خانوارها و به تبع آن توسعه اقتصادی در حالی که احداث این صنایع می. شوندو دالالن شهری می
 .روستاهای مورد مطالعه را به دنبال داشته باشد

بندی زعفران و به تبع بسته –احداث و توسعه صنایع فرآوری  زمینه در توانمی ها،نتایج حاصل از یافته در راستای
 :ذیل را مطر  نمودپیشنهادهای آن توسعه اقتصادی روستاهای منطقه مورد مطالعه 

هاا  ؛ کمک به ایجاد فرصت(، باغبانی و غیرهزراعت)های کشاورزی شناسایی توانایی بالقوه منطقه در زمینه فعالیت
ارتقاای  سازی جهت بهبود اقتصاد روستاییان در منطقه؛ مینههای درون مزرعه و زهای تکمیلی در کنار فعالیتو فعالیت

 بندی زعفران در راستای افزایش همکااری؛ بسته -آگاهی روستاییان بخش جلگه رخ از فواید و مزایای صنایع فرآوری
واساطه محصاول از طریاق نهادهاایی مانناد      ها و دالالن و خریاد بای  اتخاذ راهکاری مناسب جهت کنار زدن واسطه

نقل در راستای حفظ کیفیت محصول زعفران؛ در  و حمل و انبارداری سیستم دهینساماهای تعاونی روستایی؛ شرکت
های کامالً مناسب جهت استقرار اصولی ها و پهنههای ساخت صنایع فرآوری زعفران در مکاناولویت قرار دادن برنامه

هاا،  هاای تعیاین شاده و تحلیال آن    اینکه، بر اساس شاخصاین صنایع در راستای توسعه روستایی منطقه؛ در نهایت 
 .تواند سبب توسعه اقتصادی روستاهای منطقه مورد مطالعه شودبندی زعفران میبسته -صنایع فرآوری
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Abstract 

    Agricultural processing industries in rural areas could bring the benefits of efficiency of products, increased 

employment and reduced agricultural waste. However, the success of the packaging for processing industries in 

the developing rural economy depends on the choice of the best location for the establishment of related 

industries. The purpose of this study was to determine the optimal location of processing industries - depending 

on the direction of economic development in rural saffron packaging in the Torbat city. Information was 

collected in two ways from a library. The population of the study area was in the fields of Torbat city. 19 

villages were selected as samples using Cochran formula, 356 households were defined as households in the 

sample. Then to locate the packaging processing industries for saffron use of index of localization of the human 

dimension was considered normal. The data collected for analysis was gathered by using questionnaires, and the 

AHP model and SPSS software package were used. In this regard, the results suggest that the correlation 

between processing industries - depending on the size of saffron and economic development in the rural fields is 

based on research. Thus, the best location for saffron processing industries in the region, the villages and 

Colonel Asad were identified considering the natural conditions and human factors (fertile soil, access roads, 

etc.). 

Keywords: Economic Development, Index of Localization, Rural areas. 
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