مجله علوم جغرافیایی(جغرافیاي کاربردي) ،دوره ،16شماره ،32بهار و تابستان  ،1399صفحه 72-65

اولویت بندی سکونتگاه های روستایی از نظر صنایع تبدیلی – تکمیلی کشاورزی در
شهرستان زرین دشت
1سجاد بازوند
 1کارشناس ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد دلفان  ،استان لرستان
نویسنده مسئولsajjad.bazvand@gmail.com :
تاریخ دریافت /1396/9/26 :تاریخ پذیرش1397/3/2 :

چکیده
پیدایش فرصتهاي جدید به منظور توسعه محلی و منطقه اي در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است.صنعتی کردن روستاها باتوجه به
رسالت و اهدافی که به دنبال خواهد داشت،گامی اساسی جهت نیل به توسعه پایدار روستایی می باشد.صنایع تبدیلی و تكمیلی از عوامل مؤثر در
توسعه کشاورزي و روستایی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار،کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي و نهایتاً امنیت غذایی است.توسعه این صنایع
درروستاها با توجه به امكانات موجود میتواند نقش مؤثري درتوسعه روستایی داشته باشد .هدف این پژوهش انتخاب بهترین دهستان براي ایجاد
صنایع تبدیلی و تكمیلی در بین دهستان هاي شهرستان زرین دشت می باشد .روش تحقیق در این مطالعه ،توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر داده
هاي دست اولی است .جامعه آماري تحقیق را تمام سرپرستان خانوارهاي روستایی شهرستان زرین دشت(7927نفر) تشكیل میدهدکه ازمیان آنها
حجم نمونهاي با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  310پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده تكمیل شده است همچنین تعداد30پرسشنامه توسط
کارشناسان جهت وزن دهی شاخص ها تكمیلشده است .تجزیهوتحلیل یافتههاي پژوهش با استفاده ازتكنیک تاپسیس فازي انجام گرفته است که
براي وزن دهی شاخص ها از مدل  F.AHPاستفاده شده است و براي ترسیم نقشهها از نرمافزار  ARC GISاستفادهشده است.نتایج پژوهش
نشان می دهد که دهستان خسویه با وزن 0/920بهترین موقعیت براي ایجاد و تاسیس صنایع تبدیلی و تكمیلی در شهرستان را دارا می باشد و
دهستان هاي زیرآب با وزن ، 0/665ایزدخواست غربی با وزن 0/618دبیران با وزن 0/276و ایزدخواست شرقی با وزن 0/148به ترتیب در رتبه هاي
دوم تا پنجم قرار می گیرند.
کلیدواژه :اولویت بندي ،صنایع تبدیلی و تكمیلی ،توسعه روستایی ،تاپسیس فازي ،شهرستان زرین دشت

مقدمه
امروزه توسعه روستایی یكی از مباحث مهم در توسعه اقتصادي و
اجتماعی کشورها ،خصوصاً در کشورهاي جهان سوم به شمار می رود.
وجود منابع سرمایه گذاري در شهرها ،جاذبه هاي شهري ،تفاوت
شدید بین تقاضاي نیروي کار در بین شهر و روستا ،و عدم جذب
نیروي انسانی در روستاها سبب شده است تا شهرها تبدیل به قطب
هاي توسعه شوند و دوگانگی شدیدي بین سطوح درآمد ،آموزش،
رفاه ،اشتغال و غیره بین شهر و روستا به وجود بیاید .صنایع روستایی
از یكسو به واسطه ي نقش و جایگاه انكار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال
مفید و مؤثر در نواحی روستایی و از سوي دیگر به دلیل پیوند
تنگاتنگ با بخش کشاورزي و خدمات نه تنها نقش بسزایی در توسعه
ي روستایی در مقیاس محلی دارند ،بلكه در مقیاس کالن و از تولید

ملی نیز میتواند سهم قابل قبولی را نصیب نواحی روستایی
بسازد(نادري مهدویی .)43 :1393،صنعتی سازي روستایی راهبردي
است که ابزارهاي مناسب براي متنوع سازي اقتصاد روستایی را فراهم
می آورد و از اینرو،رویكردي اقتصادي به شمار می رود که با ایجاد
اشتغال و افزایش و توزیع متعادل تر درآمدها ،سطح زندگی
روستاییان را بهبود بخشیده ،زمینة دستیابی به توسعة پایدار روستایی
رافراهم می سازد(باللی .)150 :1394،از این رو ایجاد و توسعه
صنایع روستایی در پی عدم توانایی بخش کشاورزي نسبت به تامین
اشتغال کامل و بهینه نیروي انسانی  ،محدودیت منایع آب و خاک،
کوچک بودن اراضی و  ...موجب ایجاد دگرگونی هاي بنیادي در
ساخت اقتصادي و اجتماعی بخش روستایی خواهد شد(پور رمضان و
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همكاران .)102 :1391،از آنجایی که صنایع روستایی بین بخش
کشاورزي و صنعت ارتباط برقرار می کنند و در ایجاد توان الزم بین
جوامع شهري و روستایی موثر می باشند ،الزم است امكان سنجی
صنایع تبدیلی و تكمیلی و استقرار صنعت در جوامع روستایی ،هرچه
بیشتر و بابرنامه ریزي آگاهانه در اقتصاد کشور تحقق یابد(مهدوي و
همكاران .)80 :1389،تبیین جایگاه صنایع تبدیلی و تكمیلی دربخش
کشاورزي در کشور ما به دلیل مقتضیات جهانی ،حضور در بازارهاي
منطقهاي و بینالمللی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی روز به روز
ضروریتر میشود .البته نباید از نظر دور داشت که توسعه اقتصادي در
هر سرزمین وابسته به کارایی تلفیق و ترکیب بهینه بین بخشهاي
اقتصادي (کشاورزي ،صنعت و خدمات) می باشد(خواجه شاکوهی و
همكاران .)26 :1393،صنایع تبدیلی و تكمیلی در جهت کمک به
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي ،افزایش ارزش افزوده ،افزایش
بهرهوري بخش کشاورزي ،ایجاد اشتغال پایدار ،کمک به افزایش
صادرات غیرنفتی ،دستیابی به امنیت غذایی و به طور کلی توسعه
پایدار بخش کشاورزي ،نقش و تاثیر بسیاري دارد (حاتمی فرد:1390،
 .)413درایران ،توسعه صنعتی نه تنها هیچ نسبتی با روندي که در
دنیا صورت می گیرد ندارد بلكه موجب غفلت از ارتباط آن با بخش
کشاورزي نیز شده است  .این غفلت عالوه بر آثار سوء اقتصادي -
اجتماعی که در پی داشته امنیت اجتماعی و اقتصادي را نیز به
مخاطره انداخته است .صنعتی شدن روستا و گسترش فعالیت هاي
غیر کشاورزي عاملی مهم درافزایش رفاه  ،تأمین کاالها و خدمات
ضروري براي خانواد ه هاي فقیر روستایی است .تأثیرات و نفوذ
صنعت در مناطق روستایی  ،ضمن ایجاد اشتغال و اقتصادي فعال
نقش مهمی در امنیت غذایی روستاییان بر عهده دارد(اقبالی و
همكاران .)2 :1394،در ایران بخش کشاورزي با تولید  100میلیون
تن محصوالت کشاورزي در سال نقش مهمی در تأمین  0/090نیاز
غذایی و بخش عمده مواد اولیه صنایع و درنتیجه اقتصاد کشور دارد و
نیز بر اساس آمار سازمان خواروبار کشاورزي ( )FAOایران در تولید
 15محصول زراعی و  25محصول باغی در جهان مقام اول تا دهم را
دارد  .این در حالی است که متأسفانه ضایعات کشاورزي در ایران بنا
بر اظهارات مسئولین  % 30تا % 35باارزشی معادل  5میلیارد دالر در
سال تخمین زده میشود که حدود  6برابر متوسط جهان و معادل 25
 %درآمد نفتی کشور است(اقبالی و همكاران .)2 :1394،در شهرستان
زریندشت اراضی مستعدي براي کشاورزي وجود دارد .وجود مازاد
تولید در بعضی از محصوالت ،این شهرستان را مكان مناسبی جهت
استقرار واحدهاي صنایع تبدیلی و تكمیلی نموده است .این شهرستان
با تولیداتی همچون زیتون ،خرما،صیفیجات ،محصوالت زراعی و پنبه
فراوان یكی از شهرستانهاي کشاورزي استان فارس محسوب
میشود .اما متأسفانه به دالیلی از قبیل قرار نگرفتن این شهرستان در
مسیر راههاي ارتباطی  ،عدم سرمایهگذاري بخش دولتی و خصوصی ،

عادت اشتباه کشاورزان به خام فروشی محصوالت کشاورزي ،
محرومیت بیشازحد این شهرستان در استان و کشور و نبودن شهرک
صنعتی مناسب در این شهرستان باعث شده است که این شهرستان
از صنایع تبدیلی و تكمیلی در بخش کشاورزي محروم بماند .ازاینرو
تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که وضعیت سكونتگاه
هاي مورد مطالعه از نظر احداث صنایع تبدیلی و تكمیلی چگونه
است؟
در رابطه با موضوع پژوهش مطالعاتی بدین صورت انجام شده
است:ظاهري و همكاران ،)1394( ،به اولویت بندي صنایع تبدیلی و
تكمیلی کشاورزي در شهرستان آذر شهر با روش ترکیبی دلفی و
تاپسیس پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که در شهرستان آذر
شهر بایستی صنایع مرتبط با فرآوري محصوالت لبنی به دلیل مازاد
تولید بیش تر و نیز مشكل فسادپذیري سریع این محصوالت و پس از
آن صنایع تبدیلی و تكمیلی مرتبط با محصوالت باغی به دلیل نقش
پر اهمیت آن ها در استفاده بهینه از محصوالت کشاورزي تولیدي
منطقه در اولویت قرار گیرند .شكور و کریمی( )1394در مقالهاي
تحت عنوان» اولویتبندي استقرار صنایع روستایی در شهرستان
مرودشت با استفاده از شاخص مرکزیت و مدل «AHPپرداختند .در
ابتدا با استفاده از مدل مرکزیت و ضریب مكانی،آبادي شهرستان
مرودشت را که در سطح 13دهستان پراکندهاند ،ازنظر میزان مرکزیت
و برخورداري از خدمات رتبهبندي کرده.بر اساس نتایج حاصل از
مدلهاي مورداستفاده13 ،روستاي مورد انتخاب بهعنوان سراچههاي
منتخب براي بهکارگیري مدلAHPانتخاب شدند.بعد از انتخاب
گزینهها و تدوین متغیرها و زیر متغیرها ،از بین سیزده سایت
منتخب ،روستاي فتحآباد سفال با امتیاز نهایی بهعنوان مساعدترین
سایت براي استقرار صنایع روستایی انتخاب شد .اکبرپور و
همكاران( )1394در مطالعه اي باعنوان نقش کشاورزي مستعد در
ایجاد صنایع خرد ،تبدیلی و تكمیلی در راستاي توسعه پایدار شهر
روانسر به این نتیجه رسیده اند که عرضه محصوالت کشاورزي قابل
اتكا براي صنایع تبدیلی را در شكل گیري و گسترش آنها موثر بوده
است و رابطه معنـی داري وجـود دارد امـا بـا ایـن وجـود تحـوالت
اقتصـادي شهرعمدتاً در راستاي بخش خدمات وبی ارتباط با بخش
کشاورزي وصنعت بوده ،وموجب عدم تعادل و تـوازن در فضـاي
اقتصـادي شـهر روانسر و حوزه نفوذآن شده است .همچنین سجاسی
قیداري و همكاران( ،)1393جورج میناکشی( ،)2015ریچارد آمپادو-
آمیاوا و رز عمري ( ،2015شارما و همكاران( ،)2011آوسو و
همكاران( ،)2011تنویر محمود بن حسین و النی پاپادوپولو
()2010مطالعاتی در این راستا انجام دادهاند.
اولویت مهمی که در تجدید ساختار اقتصادي جوامع روستایی از
طریق اتخاذ استراتژي جدید توسعه روستایی پیشنهاد شده ،ترکیب
مناسبی از فعالیت هاي کشاورزي و غیر کشاورزي به ویژه صنایع
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تبدیلی و تكمیلی بخش کشاورزي است (ظاهري و همكاران:1394،
 .)244صنایع روستایی میتواند داراي پیامدهاي مثبت و منفی
متعددي در مقیاسهاي مختلف جغرافیایی باشد که ارزیابی و
شناخت آن براي برنامهریزيهاي بعدي در توسعه صنایع روستایی
مفید است .)Berdegue et,2010: 412( .صنایع تبدیلی و تكمیلی
بخش کشاورزي به صنایعی گفته می شودکه ارتباط مستقیم و
تنگاتنگ با زیر بخش هاي مختلف کشاورزي داشته باشد (اقبالی و
همكاران .)3 :1394،توجه به صنایع تبدیلی وتكمیلی بخش کشاورزي
شكوفایی بخش وسیعی در اقتصاد ملی خواهد شد .اصلی ترین دالیل
پرداخت به این مهم را می توان کمک به توسعه پایداربخش
کشاورزي و دستیابی به امنیت غذایی از طریق فرآوري و نگهداري
محصوالت کشاورزي ،کمک به کاهش ضایعات کشاورزي ،ارزش
افزوده بهره وري دربخش کشاورزي ،استفاده بهینه از منابع و امكانات
موجود دربخش کشاورزي ،ایجاد اشتغال پایدار،کمک به افزایش
صادرات غیرنفتی ،تسهیل در توسعه پایدار روستاها ،وجود زمینه هاي
مساعد مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاري صنایع تبدیلی و
تكمیلی برشمرد(موسوي نژاد .)2 :1394،به طوري که صنایع تبدیلی
کشاورزي شامل همه عملیات از مرحله برداشت تا رسیدن مواد به
مصرفكنندگان نهایی در شكل ،بسته بندي ،کمیت ،کیفیت و قیمت
مطلوب می باشد ( .)Mehta,2015: 87در تعریف دیگر ،صنعت
فرآوري کشاورزي ،ابزار تغییر شكل دادن محصوالت اصلی کشاورزي،
جنگلی و شیالت است ( .)Fao,2011: 33مكان یابی صنعتی
تصمیمی بسیار پیچیده است و به دامنه وسیعی از معیارها وابسته
است .بنابراین می توان مكان یابی را فرایند تصمیم گیري چند معیاره
اي دانست که براي اولویت بندي معیارهاي مختلف و انتخاب بهترین
گزینه از میان گزینه هاي ممكن ،به کار میرود .در واقع می توان با
مكان یابی تاثیرات منفی حاصل از ایجاد و بهره برداري از صنایع را به
حداقل رساند و گامی مثبت براي توسعه پایدار برداشت(نوري و
همكاران .)250 :1394،دیدگاه صنعتی کردن معتقد است که
گسترش فعالیتهاي غیرکشاورزي و متنوع سازي اقتصاد روستایی
میتواند نه تنها عاملی مهم در ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي
باشد بلكه با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و توزیع متعادلتر درآمد،
منجر به بهبود سطح زندگی ،افزایش رفاه ،تأمین کاالها و خدمات
ضروري براي خانواده هاي فقیر روستایی شده و نهایتاً نقش مهمی
در توسعه مناطق روستایی را نیز به دنبال داشته باشد ( .نادري
مهدویی .)44 :1393،بطوریكه در هند ،فرآوري کشاورزي به عنوان
یک پتانسیل عظیم جهت رشد اقتصادي و اجتماعی مورد توجه قرار
گرفته شده است(.)Kachero,2011: 34
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روش پژوهش
پژوهش حاضر براساس هدف بنیادي و نوع روش به کار رفته در آن،
توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماري تحقیق را تمام سرپرستان
خانوارهاي روستایی شهرستان زرین دشت(7927نفر) تشكیل میدهد
که از میان آنها حجم نمونهاي با استفاده از فرمول کوکران به تعداد
 310پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده تكمیل شده است همچنین
تعداد30پرسشنامه توسط کارشناسان جهت وزن دهی شاخص ها
تكمیلشده است .براي جمع آوري اطالعات و داده هاي مورد نیاز از
بررسی هاي کتابخانه اي ،میدانی ،نتایج سرشماري عمومی نفوس و
مسكن سال1395و پرسشنامه استفاده شده است.در همین راستا
8شاخص کشاورزي ،سرمایه ،نیروي انسانی ،حمل ونقل ،دسترسی به
بازار ،مواداولیه ،محیططبیعی ،انرژي با مشورت متخصصان  ،اساتید و
مدیران محلی انتخاب شده است .در پژوهش حاضر جهت افزایش
درجه اعتبار از روش صوري استفاده شده است بدین منظور
پرسشنامه بعد از تدوین در اختیار صاحبنظران قرار گرفت و پس از
جمعآوري نظرات آنها اصالحات الزم انجام شد .براي تعیین پایایی
پژوهش از ضریب آلفاي کرونباخ استفادهشده است .میزان آلفاي
محاسبه شده  85/763است که نشان میدهد عدد مطلوبی است و
دقت الزم براي احراز پایایی سازهها در پرسشنامه به کار گرفتهشده و
گویه هاي طراحیشده براي سنجش شاخصها همبستگی درونی
دارند .به منظور وزن دهی به شاخص ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی
فازي) (F.AHPاستفاده شده است .همچنین براي رتبه بندي و سطح
بندي سكونتگاه ها از مدل هاي تاپسیس فازي) (F.TOPSISاستفاده
شده است.
محدوده مورد مطالعه
شهرستان زریندشت یكی از شهرستانهاي استان فارس است که
مرکز این شهرستان ،شهر حاجیآباد است بر طبق سرشماري 1395
جمعیت این شهرستان  73199نفر بوده است (فرمانداري شهرستان
زرین دشت .)1396،این شهرستان که در  10اسفند  1378شمسی از
شهرستان داراب جدا شد شامل دو بخش مرکزي و ایزد خواست و سه
شهر حاجیآباد ( مرکز شهرستان) ،شهر دبیران( در فاصلهي32
کیلومتري از مرکز شهرستان) و شهر پیر ( در فاصلهي 16کیلومتري
از مرکز شهرستان) و پنج دهستان ایزد خواست شرقی ،ایزد خواست
غربی ،دبیران ،خسویه و زیرآب است .فاصله این شهرستان با مرکز
استان  255کیلومتراست .ازنظر جغرافیاي در جنوب شرقی فارس بین
شهرستانهاي داراب-الر-جهرم-فسا واقعشده است .این شهرستان در
مختصات  54درجه و  25دقیقه طول شرقی و 28درجه و 21دقیقه
عرض شمالی قرار دارد.در جنوب شرقی استان فارس است(شایان و
تقدیسی.)67 :1396،
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یافته های پژوهش
مدل تاپسیس فازی

در ادبیات موضوع یكی از مشهورترین روشهاي شناخته شده که بطور
گسترده براي حل مسائل تصمیم گیري چند معیاره استفاده می شود،
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي است .از این روش در
تحقیقات و مقاالت زیادي به منظور رتبه بندي و انتخاب گزینه ها
استفاده شده است .یكی دیگر از این مدلها تاپسیس فازي است که
براي اولین بار چن و همكاران در سال  1992آن را مطرح کردند .در
این مدل ،وزنها و ماتریس تصمیم گیري به صورت اعداد فازي تعریف
می شوند و همانند تاپسیس کالسیک بر اساس فاصله از اید ه آل
مثبت و منفی رتبه بندي می کند .در تحقیقات بسیاري از این روش
بهره گرفته شده است (رمضانیان وزارعی دودجی  .)57 :1391،براي
بدست آوردن وزن شاخص ها(جدول شماره )2آنها را بصورت مقایسه
زوجی با تكنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي بررسی کرده و پس از
انجام مراحل مختلف وزن هریک از شاخص ها بدست آمده است
(جدول شماره  .)3همانطور که مشاهده می شود مهمترین شاخص
براي ایجاد صنایع تبدیلی و تكملی سرمایه می باشد چرا که بدون
داشتن سرمایه احداث این گونه صنایع امكانپذیر نمی باشد .بعداز
سرمایه شاخص هاي مواد اولیه و حمل و نفل مهمترین شاخص ها
براي احداث صنایع تبدیلی و تكمیلی می باشند .اکنون باید مقدار
ایده آل مثبت و منفی را براي هر شاخص به دست آوریم .براي
شاخصی با جنبه مثبت ،ایده آل مثبت بزرگترین مقدار  Aاست و
برعكس براي شاخصی با جنبه منفی ایده آل مثبت ،کوچكترین مقدار
ماتریس Aمی باشد .همچنین ایده آل منفی براي شاخص مثبت
کوچكترین مقدار ماتریس  Aمی باشد و ایده آل منفی براي شاخص
منفی بزرگترین مقدار ماتریس Aمی باشد .با توجه به جدول شماره
 3باالترین عملكرد شاخص * Aسرمایه  0/170و پایین ترین
عملكرد * Aمربوط به انرژي  0/009می باشد .همچنین باالترین
عملكرد  A-شاخص مربوط به سرمایه با  0/143و پایین ترین
عملكرد آن مربوط به شاخص انرژي با  0/008می باشد .براي بدست
آوردن یک نتیجه کلی و نهایی و انجام سطح بندي نهایی به طوري

که تمامی شاخص ها به طور همزمان در این اولویت بندي دخیل می
باشند.تمامی شاخص هاي بدست آمده با استفاده از تاپسیس فازي
بررسی و وزن دهی گردیدند .شاخص هایی که در اینجا مورد بررسی
قرار گرفته است و رتبه نهایی دهستانها بر طبق آنها بدست آمده است
شامل شاخص تولیدات کشاورزي ،سرمایه ،نیروي انسانی ،حمل ونقل
دسترسی به بازار  ،مواداولیه محیط طبیعی وانرژي می باشند .بر طبق
نتایج جدول شماره  4رتبه نهایی دهستانهاي شهرستان زرین دشت
در زمینه مكانیابی صنایع تبدیلی و تكمیلی کشاورزي با استفاده از
شاخص هاي نام برده بدین صورت می باشد که دهستان خسویه با
مقدار 0/920CIبهترین موقعیت براي ایجاد و تاسیس صنایع تبدیلی
و تكمیلی در شهرستان را دارا می باشد و دهستان هاي زیرآب با
مقدار ، 0/665CIایزدخواست غربی با مقدار  0/618CIدبیران با
مقدار 0/276 CIو ایزدخواست شرقی زیرآب با مقدار 0/148 CIبه
ترتیب در رتبه هاي دوم تا پنجم قرار می گیرند .مقدار * CIبدست
آمده بین صفر و یک است و هرچه این مقدار به یک نزدیک تر باشد،
راهكار بدست امده به جواب اید ه ال نزدیكتر است .نتایج حاصل از
مطالعات میدانی در نواحی روستایی شهرستان زرین دشت ،به عنوان
نمونه مطالعاتی نشان داد که روش تاپسیس فازي به عنوان روشی
ارزشمند و کارآمد از تكنیک هاي تصمیم گیري چند شاخصه مبتنی
بر اعداد فازي ،به خوبی توانسته است وضعیت سكونتگاه ها را از نظر
استقرار صنایع تبدیلی  -تكمیلی در منطقه مطالعاتی را تبیین کند،
به طوري که یافته هاي حاصل از مطالعات میدانی و مشاهدات عینی
به خوبی با واقعیت هاي موجود مناطق روستایی منطبق بوده است.
عوامل بسیار زیادي باعث شده است که دهستان خسویه به عنوان
اولویت اول براي احداث صنایع تبدیلی و تكمیلی کشاورزي انتخاب
شود .ازنظر موقعیت قرارگیري این دهستان ازنظر راههاي ارتباطی ،
حمل و نقل آسان ،مواد اولیه و همچنین در رساندن محصوالت
تولیدي به دست مصرفکننده که عامل بسیار مهمی محسوب
میشود نسبت به دیگر دهستانهاي شهرستان از مزیت برتري براي
احداث صنایع تبدیلی کشاورزي دارا است.

جدول  .1دیفازي کردن ماتریس تصمیم گیري براي تبدیل به اعداد حقیقی (منبع :یافته هاي پژوهش)1396،
شاخص

کشاورزی

سرمایه نیروی انسانی حمل ونقل دسترسی به بازار مواد اولیه محیط طبیعی انرژی

دهستان
زیرآب

60

58

56

54

56

52

58

54

دبیران

50

52

48

48

52

56

44

54

ایزدخواست غربی

54

62

52

48

50

60

54

50

ایزدخواست شرقی

46

44

52

44

42

50

44

52

خسویه

64

60

64

56

58

64

62

58
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جدول  .2وزن شاخص ها با استفاده از( F.AHPمنبع :یافته هاي پژوهش)1396،
شاخص کشاورزی سرمایه نیروی انسانی حمل ونقل
وزن

0/320

0/120

0/040

دسترسی به بازار
0/028

0/224

شكل .2اولویت دهستان ها براي استقرار صنایع
تبدیلی -تكمیلی کشاورزي

مواد اولیه محیط طبیعی انرژی
0/277

0/024

0/017

شكل  .1موقعیت سیاسی شهرستان زریندشت(منبع:
فرمانداري شهرستان زرین دشت)1396،

جدول  .3مقدار ایده ال و نهایت افت (منبع :یافته هاي پژوهش)1396،
ردیف

شاخص

کشاورزی سرمایه نیروی انسانی حمل ونقل دسترسی به بازار مواد اولیه محیط طبیعی انرژی

1

مقدارایده ال

0/068

0/170

0/022

0/122

0/015

0/158

0/013

0/009

2

مقدارنهایت افت

0/038

0/143

0/016

0/107

0/012

0/108

0/011

0/008

جدول  .4محاسبه فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت ومنفی (منبع :یافته هاي پژوهش)1396،
نام دهستان

d+

d-

(وزن)Cl

رتبه

زیرآب

0/076

0/169

0/665

2

دبیران

0/310

0/118

0/276

4

ایزدخواست غربی

0/114

0/185

0/618

3

ایزدخواست شرقی

0/310

0/054

0/148

5

خسویه

0/027

0/314

0/920

1

69

70
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نتیجه گیری
امروزه توسعه روستایی یكی از مباحث مهم در توسعه اقتصادي و
اجتماعی کشورها محسوب میشود .این در حالی است که روستائیان
از وجود برخی مشكالت مانند بیكاري ،کمبود درآمد ،فقر ،کاهش
سطح کیفی زندگی و مشكالتی از این دست رنج میبرند .در این
زمینه به نظر می رسد صنعت به عنوان اصلی ترین ابزار در توسعه و
بخصوص توسعه مناطق عقب مانده نقش محوري را به خود
اختصاص داده و میتواند به حل این مشكالت کمک کند .صنایع
تبدیلی و تكمیلی ،عاملی اساسی در فرآوري محصوالت کشاورزي
است .زیرا از یک سو ارزش افزوده محصوالت اولیه بخش کشاورزي
را ارتقا می دهد و از سوي دیگر محصوالتی به بازار ارایه می کند که
با استفاده از تكنولوژي مدرن به دست آمده اند و حجم ضایعات
محصوالت کشاورزي را کاهش می دهد .ایجاد صنایع تبدیلی و
تكمیلی بخش کشاورزي عالوه بر این که بهترین پیوند دهنده و
برقرارکننده ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزي است ،از
میزان بیكاري هاي دائمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد و
منجر به افزایش تولیدات ،بهره وري ،ایجاد فرصتهاي شغلی ،تأمین
نیازهاي اساسی ،پیوند با دیگر بخشهاي اقتصادي و کاهش
نابرابریهاي منطقه اي نیز می شود .یافته هاي پژوهش نشان می
دهد رتبه نهایی دهستانهاي شهرستان زرین دشت در زمینه
مكانیابی صنایع تبدیلی و تكمیلی کشاورزي با استفاده از شاخص
هاي تولیدات کشاورزي ،سرمایه ،نیروي انسانی ،حمل ونقل
دسترسی به بازار  ،مواداولیه محیط طبیعی وانرژي بدین صورت می
باشد که دهستان خسویه با وزن0/920بهترین موقعیت براي ایجاد و
تاسیس صنایع تبدیلی و تكمیلی در شهرستان را دارا می باشد و
دهستان هاي زیرآب با وزن ، 0/665ایزدخواست غربی با وزن
 0/618دبیران با وزن 0/276و ایزدخواست شرقی با وزن 0/148به
ترتیب در رتبه هاي دوم تا پنجم قرار می گیرند.
استقرار صنایع تبدیلی و تكمیلی در منطقه ،میتواند از طریق
بازدهی باالتر موجب درآمد بیشتر و سطح زندگی بهتر براي
روستاییان شود و درنهایت زمینههاي مناسبی را براي توسعه فراهم
سازد .توجه به اصول و ضوابط مكانیابی واحدهاي صنعتی و توجه
به تكنیک ها و روشهاي مناسب اولویتبندي استقرار صنایع در
مناطق روستایی باید درراس برنامهها قرار گیرد.زیرا رعایت ضوابط و
روشهاي مناسب مكانیابی بهعنوان یک سیاست کارآمد صنعتی در
مناطق روستایی میتواند از کارایی و مطلوبیت بیشتري براي رشد و
توسعه مناطق باشد .این پژوهش نتایج پژوهشهاي پیشین را تائید
میکند و به این نكته تأکید دارد که براي استقرار صنایع تبدیلی
تكمیلی کشاورزي در روستاها بایستی شرایط و امكانات محیطی و
محلی را نیز در نظر گرفت وباتوجه به شرایط موجود باید به
برنامهریزي مناسب براي استقرار صنایع روستایی اقدام کرد.

این پژوهش نتایج یافته ها پژوهش هاي قبلی را تایید می کند و
براین نكته تاکید دارد که در مناطقی از کشور که از کشاورزي
مناسبب برخوردار می باشند بهترین گزینه ایجاد صنایع تبدیلی و
تكمیلی در این مناطق می باشد.به طور کلی اثرات عمده صنعتی
شـدن روسـتاها عبارتنداز :ایجاد اشتغال پویا و افزایش درآمـد؛
کـــاهش مهـــاجرتهـــاي روســـتایی؛ کـــاهش نابرابریهاي
منطقه اي؛ افزایش رفاه روسـتایی؛ گسترش صادرات روستایی.به
رغم تمامی منافع حاصل از صنایع روستایی ،این صنایع با چالش
هاي زیادي در سطح کشور روبرو هستند ،از چالش هاي عمده
فراروي توسعه صنایع روستایی می توان به پراکندگی زیاد روستاها
در سطح کشور  ،شرایط نامناسب اقلیمی ،ضعف نیروي انسانی،
نارسایی سیستم هاي اقتصادي ،فقدان امكانات مشاوره اي اشاره
کرد.
مراجع
اقبالی ،جمشید؛ کالنتري ،خلیل و مطیعی ،ناصر ،)1394( ،نقش صنایع
تبدیلی و تكمیلی در کشاورزي و توسعه امنیت غذایی پایدار،ومین همایش
ملی انجمن هاي علمی  -د انشجویی رشته هاي کشاورزي و منابع طبیعی
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی د انشگاه تهر ان.
اکبرپور ،محمد؛ احمدي ،ایوب و نوري ،مجتبی ،)1394( ،نقش
کشاورزي مستعد در ایجاد صنایع خرد ،تبدیلی و تكمیلی درراستاي
توسعه پایدار شهر روانسر ،اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزي و
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Prioritizing Rural Settlements for Agricultural Conversion-Complementary
Industries in Zarin Dasht

Abstract
New opportunities to develop the local and regional development depends important the use of tools industry. With
regard to the mission and objectives of industrialization of rural areas that will be followed, is essential step towards
rural sustainable development. And complementary conversion industries of the factors contributing to the sustainable
agricultural and rural development and employment creation, reducing losses of agricultural products and ultimately
food security. Industrial development in rural areas, according to existing facilities could will have an effective role in
rural development The research method in this study is descriptive - analytical and is based on data firsthand. The
statistical population of the study consists of all supervisors of rural households in Zarrin Dasht (7927 people). Of
which, 310 questionnaires were completed by simple random sampling using Cochran formula. Also, 30 questionnaires
were completed by experts for weighting indices. Analysis of the results was performed using fuzzy TOPSIS techniques
for weighting the indices of AHP model is used for mapping and GIS ARC software is used. The results of this study
indicate that Khoshvyyeh village with the value of 0.920 CI has the best position to create and establish conversion and
complementary industries in the county and Zirab villages with a CI value of 0.665, western Izadkhast with a CI value
of 0.618 with teachers The CI 0.276 and the Eastern Izadkhast with a CI value of 0.148 rank second to fifth
respectively.
Key words: prioritize, agro-processing industry, rural development", Fuzzy Topsis, city Zarrindasht

