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  چکیده
و حتـی کشـورهاي صـنعتی معضـل     جوامـع در حـال توسـعه     نواحی روستایی در  رويترین مشکالت فرا  یکی از مهم ،امروزه     

خوانـده  » کـارآفرینی « بـه اصـطالح  ت، این مشکل ارایـه شـده اسـ    رفت از به منظور برون هایی که حل  مجموعه راهبیکاري است و 
تواند در رشـد   می  که شود اقتصادي یاد می ۀتی و مبتنی بر بازار امروزي از کارآفرینی به عنوان موتور توسعشود. در اقتصاد رقاب می

 اغلـب  ت. از آن جهـت کـه اقتصـاد و معیشـ    نقش مهمی را بر عهده داشته باشـد اقتصادي کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی 
تواند به عنـوان   میصنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزي  ۀایجاد و توسع ،استروستاییان در کشورمان وابسته به کشاورزي 

ی بـا تاکیـد   نیکارآفر يها طرح فضایی استقرار -هدف این پژوهش اولویت بندي مکانی گشایی در این امر مورد توجه قرار گیرد. راه
تحلیلـی   -روش پـژوهش توصـیفی   باشـد.  انار میاز توابع شهرستان آباد  حسینمیلی کشاورزي در دهستان صنایع تبدیلی و تک بر

 هـاي تحلیلـی   ) و شـیوه VIKOR( ویکـور  ةمعیارگیري چند خانوار، از مدل تصمیم 60باالي  روستاي 8جهت رتبه بندي که است 
(جمعیت، سـطح زیرکشـت، متوسـط تولیـدات، راه ارتبـاطی،        ۀگانهاي هفت شاخص هاي پژوهش، فتهیا  ۀاستفاده شده است. بر پای

بـه   گلشـن دهد که روسـتاي   یلی در چارچوب مدل ویکور نشان میصنایع تبدیلی و تکم )و توپوگرافی منابع آب، خدمات زیربنایی
هاي  و بر اساس شاخص ، صفرQبا مقدار و  قرارگیري در مسیر راه ارتباطی و همچنین تمرکز امکانات و تاسیسات زیربنایی  ۀواسط

S و R در مقابل روستاي احمدآباد با مقدار ه را دارا بوده است؛بهترین رتب Q ، هبیک و    عـد مسـافت و   خاطر جمعیـت فعـال کـم، ب
را به خود اختصاص در بین روستاهاي نمونه ي استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی، ترین مقدار مطلوبیت را برا پایین ،دسترسی دشوار

  .ستداده ا
  

  آباد. نیحس دهستان ،کوریو مدل ،یابی مکان ،یلیو تکم یلیتبد عیصنا کارآفرینی،کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
پایـدار بـراي رسـیدن بــه     ۀدرقالـب نگـرش توسـع        

توانمندسـازي و    ۀبایسـتی زمینـ   توسعه روسـتایی مـی  
 این و روستا فراهم گردد ساکنانسازي در بین  ظرفیت

روز یابد. کارآفرینی ب 2قالب کارآفرینی  تواند در مهم می
توان یک فرآیند پویـا نامیـد کـه شـامل آرمـان،      می را 

                                                   
 ghanbari@gep.usb.ac.ir  نویسنده مسئول:*

2. Entrepreneurship 

تحول، دگرگونی و خالقیت می شـود. ایـن فرآینـد بـه     
افـراد در جهـت خلـق و     ةکاربرد استفاده نیرو و انگیـز 

ي کـاربردي  هـا  حـل  هاي نو و همچنـین راه   اجراي ایده
ی با اثر بخشی باال، به احتیاج دارد یک فعالیت کارآفرین

 (ازجملـه ایجـاد اشـتغال، نـوآوري در     توسعه اقتصادي
 4 :2001( شـود  منجـر مـی   پـذیري)  ها و رقابت فعالیت 

Verheul et al.,.(   هـاي اساسـی    نوآوري کـه از ویژگـی
تواند منجـر بـه تولیـد محصـوالت      کارآفرینی است، می

    تر شود. خدمات بیشتر و متنوع ۀجدیدتر و ارای
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دهند که صنایع تبـدیلی   ربیات جهانی نشان میتج
بخش کشاورزي در نواحی روسـتایی قادرنـد تولیـدات    

وري، دسترسی به شغل، مناسـبات بـین    روستایی، بهره
اي را کاهش  بخشی را افزایش داده و عدم توازن منطقه

هاي اقتصـادي و  توزیع منطقی و متوازن فعالیت دهند.
عـد سیاسـی و اجتمـاعی    اي از بي منطقهاهداف توسعه

استقرار واحدهاي صنعتی رشد اقتصـادي را بـه دنبـال    
داشته که بـه اعتقـاد متخصصـان از مـوثرترین عوامـل      

 :Bryden, 2002(رود کاهش مهـاجرت بـه شـمار مـی    

صنایع  ۀصنعتی شدن کشاورزي و توسع در نتیجه .)34
ــاط    ــاورزي داراي ارتب ــش کش ــی بخ ــدیلی و تکمیل تب

ر هستند و در تعامل با یکدیگر مـی  تنگاتنگی با یکدیگ
یـابی بـه    توانند مجموعـه اي از صـنایع را بـراي دسـت    

پایـدار منـاطق    ۀپایدار، و به طور خـاص توسـع   ۀتوسع
   ).Lee, 2007: 3( کنند روستایی

ــز          ــران نی ــا ای ــور م ــه کــارآفرینی و  در کش مقول
هـاي   خوداشتغالی نواحی روستایی اولین بـار در برنامـه  

ل از انقالب اسالمی در قالـب توسـعه بخـش    عمرانی قب
(ســازمان  اي مطــرح شــد کشــاورزي و عمــران ناحیــه

درهمـین   ).61 :1385ریـزي کشـور،    مدیریت و برنامه
راســتا یکــی از راهبردهــایی کــه در نــواحی روســتایی  
کشورهاي در حال توسعه پیگیري شده و نتایج مثبتی 

بـوده  نیز داشته، اقدام در جهت صنعتی سازي روستاها 
است. منظـور از صـنایع روسـتایی صـنایعی اسـت کـه       
متناسب با منـاطق روسـتایی کشـور در قالـب صـنایع      
کوچک و تبدیلی تعریف شده و مکان اسـتقرار آنهـا در   

هـا و   ، دهستانها مناطق روستایی از جمله مراکز بخش
 ).44 :1364 (شـریف النسـبی،   روستاهاي اقماري باشد

بدیلی در مناطق روستایی با این حال موفقیت صنایع ت
هـاي   به انتخاب بهترین مکان جهـت اسـتقرار فعالیـت   

یکـی از   ).59: 1386 (طاهرخانی، صنعتی وابسته است
اي مکـان منطقـه  ۀریزي در امر توسع عوامل مهم برنامه

  یابی است.
وجود عوامل مختلفی براي توسعه صـنایع تبـدیلی        

ــ  ان، ضــروري اســت ولــی مهمتــرین عامــل در ایــن می
پتانسیل منطقه از نظر تامین مـواد اولیـه بـراي ایجـاد     

از آنجایی کـه صـنایع    .شود صنایع تبدیلی محسوب می

ایران در گوشه و کنار کشور و اغلـب در کنـار شـهرها    
انـد، منجـر بـه ضـایع شـدن حـدود یـک         پراکنده شده

نبـود صـنعت و     نتیجه چهارم از تولیدات کشاورزي، در
(وزارت جهــاد  شــوند اري مـی امکانـات تبــدیل و نگهــد 

تبیین جایگاه صـنایع تبـدیلی و    )2 :1384کشاورزي، 
تکمیلی در بخش کشاورزي در کشور ایران  بـه دلیـل   

اي و بـین   مقتضیات جهانی، حضور در بازارهاي منطقـه 
المللی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی روز بـه روز  

هـاي موجـود در کشـور مـا      تیواقع .شود تر می ضروري
ملـه آب و  از محدود بودن عوامل کشاورزي از ج یحاک

در  یو دائمـ  یفصـل  کـاري یب میـزان خاك، بـاال بـودن   
عوامـل منجـر بـه     نیـ باشد که مجموعـه ا  یروستاها م
اسـت.   دهیـ به شـهرها گرد  انیروستائ هیرو یمهاجرت ب

 ولـد بخـش م  کیـ عنـوان   بـه  ییروسـتا  عیاستقرار صنا
در  یاساسـ  یاز موضـوعات مهـم و گـام    یکیاقتصادي 

 ییمنـاطق شـهري و روسـتا    نیاختالف درآمد ب لیتعد
عوامـل   نیمـؤثرتر  از نیکه بـه اعتقـاد متخصصـ    است،

 :1386 ،یی(رضــا رود یکـاهش مهــاجرت بـه شــمار مـ   
 از نقطه نظر اقتصادي شانس موفقیت در نواحی ).179

هـاي نسـبی و امکانـات بـالقوه بیشـتري       که مزیـت  اي
 (خـدادادي،  بیشتر است یعنی نواحی غنی برخوردارند،

وضع مطلوب زمانی تحقق خواهد گرفـت   .)22 :1391
 نقـاط قـوت و ضــعف،   کـه بـا نگـاه بـه وضـع موجـود،      

هـاي نسـبی منـاطق     اسـتعدادها و مزیـت   ها، توانمندي
بتوان یک برنامه ریزي بنیـادي   درنهایت مختلف کشور

هـاي صـنعتی در سـطح     در خصـوص اسـتقرار فعالیـت   
 ،ایزددوسـت ( مرحله اجرا درآورد مناطق روستایی را به

1392: 17(.  
ــورد   ةمحــدود      ــم ــتانه مطالع ــاد  دهس حســین آب

ــتان ــار شهرس ــ ان ــد. یم ــده فعال باش ــعم ــاکنان  تی س
بخـش   هـاي  تیبر فعال یشهرستان مبتن نیروستاهاي ا

هـا محصـول صـادراتی و     ، در راس آنیکشاورزي و باغ
ـ  . اماهاي آن است بخش ریو ز استراتژیک پسته  نیـ ا اب

 با وجود امکانات بـالقوه فـراوان   شهرستان  نیحال در ا
 یلیتبـد  عیعدم احداث، فقدان و کمبـود صـنا   لیبه دل

، نگهـداري  بندي بستهعدم  نیبخش کشاورزي و همچن
ــان یمناســب و اراضــ ــاطق عمــده تول زهیمک ــدر من  دی



  213                                                                                          يکشاورز یلیتبد عیبر صنا دیبا تأک ینیکارآفر ۀتوسع یمکان يبند تیاولو

به دلیـل عـدم    داتیتول نیاز ا اديیمقدار ز محصوالت،
تـرین ارزآوري  عمده و با کممدیریت صحیح به صورت 

هاي کشت پسته در دنیا (آمریکـا)   براي کشور به قطب
بندي و بـه   ها بسته شود و به اسم محصول آن صادر می

هـدر   امـر،  نیـ ا امـد یپ؛ گـردد  سایر نقاط دنیا صادر می
کسـب  و   کشـور رفت هرچه بیشتر منابع آب و خـاك  

 باشـد؛  مـی  رقباي ما در این عرصـه  براي درآمد و سود
ئله مسـ  در منطقـه  و مولد یلیتبد عینبود صنا نیبنابرا

 هدیشـ یبـراي آن اند  يا چـاره  یستیحاد است که با اي
 در یلیتبـد  عیو اسـتقرار صـنا   جادیا دیبدون ترد شود.

ـ   نیاز سودمندتر یکی منطقه دو بخـش   نیارتباطـات ب
ــت.  ــاورزي اس ــنعت و کش ــا ص ــنا نی ــاز م عیص  زانی

ــاريیب ــاي دا ک ــیه ــل یم هاي هتقرارگادر اســ یو فص
مناسـب جهـت    ۀنـ یکاهـد و زم  یشهرستان م ییروستا

را  ییتوسـعه اشــتغال و توسـعه ســکونتگاههاي روســتا  
 وري، بهـره  ،ییروستا داتیتول شیفراهم آورده و به افزا

 گـر یبـا د  ونـد یپ ،یشـغل  تیامن ،یاساس ازهايین نیتام
 اي هـاي منطقـه  تصادي و کاهش نـابرابري هاي اق بخش

بـر آن اسـت تـا بـا بـه       ایـن مقالـه   منجر خواهد شـد. 
بنـدي   اولویـت  بـه بندي ویکور  تکنیک رتبهکارگیري از 

هاي مکانی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی  سکونتگاه
و به دنبال  بپردازدمورد مطالعه  ةروستاهاي در محدود

درکـدام  است کـه   پرسشیافتن پاسخی منطق به این 
ن و بسـتر  مورد مطالعـه امکـا   ۀروستاهاي منطق یک از

  هـاي کـارآفرینی وابسـته بـه    الزم براي توسعه فعالیت
  ؟بیشتر است صنایع تبدیلی و تکمیلی

  
   ينظر یو مبان ها دگاهید م،یمفاه

ي هـا  دنبال شناسـایی فرصـت   کارآفرین روستایی به
هـاي کشـاورزي و    جدید، نوآوري و خالقیت در فعالیـت 

تنـوع و  کشاورزي، کاربري اراضی و استفاده بهینه، م غیر
نوآورانه در راستاي توسـعه روسـتایی اسـت (رضـوانی و     

آفرینـی روسـتایی را   کار 1ریگان ).167: 1387 نجارزاده،
فراهم کننده زمینـه اشـتغال، افـزایش درآمـد و تولیـد      

دهنده کیفیت زندگی و کمـک کننـده بـه    دثروت، بهبو
 ,Reaganداند (افراد محلی براي مشارکت در اقتصاد می

                                                   
1. Reagan  

2002: 8.(  
 بـازار (جهـانی   در گرفتـه  صـورت  تغییـرات با روند       

 کشـاورزي،  کـار  بازار در دگرگونی جمعیت، رشد شدن،
 هـاي  سیاسـت  بـازار)،  شـدن  رقـابتی  غـذایی،  امنیـت 

 بـر  مبتنی تجاري کشاورزي سوي به کشاورزي (حرکت
 مباحث کاري، کم و بیکاري جامعه (افزایش خود و بازار)

 ضـرورت  طبیعـی)  منـابع  زیستی، تنوع محیطی، زیست
 در د.شو می نمایان از پیش بیش کشاورزي در کارآفرینی

 بـوده  شناس فرصت بایستی کشاورز کشاورزي، نوع این
 بـازار  در را خـود  تولیدات بتواند که کند تولید نحوي به

 بـه  اسـت،  مشـتري  هـاي  خواسـته  بـر  مبتنی که رقابتی
 یک تیبایس امروز کشاورز دیگر عبارتی به .برساند فروش

   .باشد کارآفرین
نگـري  آفرین کسی است کـه بـا آینـده   کشاورز کار

هـاي  خاص و بـا در نظـر گـرفتن منـابع و محـدودیت     
محیطــی، عبــرت گــرفتن از گذشــته خــود و دیگــران، 

پذیر به متناسب با دانش بومی و نو، با شخصیتی تحول
پـذیري، نـوآوري و خالقیتـی بـاال،     همراه قدرت خطـر 

هـاي اقتصـادي و بـازاري را    موقعیـت  بهترین و آخرین
کنـد و بـر اسـاس نبـوغ     شناسایی، ارزیابی و کشف می

هـاي  هـا و بنگـاه  هاي افراد، سـازمان خود و با راهنمایی
بیرونی و با رعایت حقوق مکانی، فضـایی و انسـانی بـه    

هـاي  گیري عقالنی، شایسته و اقتصادي از فرصـت بهره
 :Kayne, 2002( پـردازد  بالقوه و بالفعل کشاورزي مـی 

5.(  
جدیــدي در بخــش ة آفرینــی کشــاورزي شــیوارکــ

کشاورزي براي افزایش درآمد و ثروت، ایجاد اشـتغال و  
پوشـانی و ارتبـاط   بر ایـن اسـاس، یـک هـم     .غیره است

قـرار  آفرینی کشـاورزي و روسـتایی بر  ارگانیکی بین کار
ریـزي راهبـردي و در   است که با توجه به الگوي برنامـه 

هـا،  زمان عوامل درونی و بیرونـی (قـوت  هم نظر گرفتن
 ۀتـوان بـه توسـع   هـا و تهدیـدها) مـی   ها، فرصـت ضعف

پایـدار دسـت    ۀاي در چهارچوب اصـول توسـع  یکپارچه
  ).7: 1387یافت (افتخاري و سجاسی، 
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  )Verheul et al., 2001:38( عوامل تعیین کننده کارآفرینی در بخش کشاورزي :1شکل 

 
نیل به کارآفرینی کشاورزي یکی از  در راستاي      

مدیران و مسئوالن روي  هاي موثر و پیش برنامه
گیري از صنایع تبدیلی و تکمیلی  روستایی، بهره

به صنایعی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي است. 
آوري محصوالت  شوند که به فرآوري و عمل گفته می

ند توان پردازند. این فرایندها می مختلف کشاورزي می
دربرگیرنده تغییرات فیزیکی، شیمیایی، نگهداري، 

(وزارت  بندي و توزیع تولیدات کشاورزي باشد بسته
نتایج حاصل از تجربیات  ).28 :1383 جهاد کشاورزي،

سه دهه گذشته کشورهاي آسیایی به خصوص چین و 
این است که صنایع روستایی  ةهند نشان دهند

عه روستایی ایفا توانند نقش حیاتی در فرآیند توس می
  .نمایند

با توجه به مطالب مطرح شده اهمیت ایجاد صنایع 
آنچـه در   بر کسی پوشیده نیست؛ اماتبدیلی کشاورزي 

ــت اســت   ــایز اهمی ــه ح ــن زمین ــتای ــدي در  ؛ اولوی بن
هـاي نسـبی    و مزیت ها قابلیت هاست. طرح گزینی مکان

محلــی و منطقــه اي بــه دلیــل تاثیرپــذیري از عوامــل 
وت همواره متفـا  اجتماعی و محیطی، صادي،متعدد اقت

اي از نـواحی بـه    است و ایـن مهـم سـبب برتـري پـاره     
 هـا و  منظور شناخت مزیـت  شود. بدین نواحی دیگر می

ــوان ــه  ت ــی و منطق ــاي محل ــادین   اي، ه ــول بنی از اص
هاي توسعه محسوب گردیده و راهکارهـاي   ریزي برنامه

از  یابـد.  ینیز با تبیین وضع موجود معنا م عملی توسعه
همــواره شــفاف و خــالی از عارضــه آنجــایی کــه فضــا 

افتـاده  گرش عقالیی بر فضا ساده و پـیش پا ن باشد، نمی
 ).Harris, 2001: 15( د بودنخواه

 عیصنا نیو همچن عیصنا جادیتاکنون در رابطه با ا

متعددي ارائه شده است  اتیها و نظرهدگاید ،ییروستا
فرد وبر، آگوسـت لـوش،   توان به مدل آلین جمله ماز آ

راسـترون،   زارد،یـ ت، والتـر ا هـا  نیگـر  ت،یپاالندر، اسم
 تـونن و لئونـاردو اشـاره کـرد     سـتالر، یروستو، رنـر، کر 

منطقـه  ، اتیـ نظر نیهمچنو ). 175 :1380 ،(کالنتري
ــ، ناح1یصــنعت ــارك 3ی، قطــب صــنعت2یصــنعت هی ، پ
 یو مبــان ییسـازمان فضـا   اتیـ جملـه نظر ، از4یصـنعت 

 ی(پـاپل  نـد یآ یشـمار مـ  ه بـ  عیصنا ینیگز نظري مکان
  ).177: 1382 زدي،ی

عوامـل مــوثر در انتخــاب و اولویـت بنــدي مکــان         
ي صـنعتی   ي صنعتی در برنامه ریزي توسـعه ها فعالیت

 بسیار مهم و در همان حال متنـوع و متعـدد هسـتند.   

برخی از این عوامل ثابت و ایستا و برخی پویا و متغیـر  
که بـا گذشـت زمـان، تغییراتـی در     هستند. بدین معنا 

از شدت اهمیـت  آنها ایجاد شده یا از اهمیت کمتر و یا 
اي از  پـاره  شـوند.در عـین حـال،    بیشتري برخوردار می
 هاي صنعتی، عینـی و  یابی فعالیتعوامل موثر بر مکان

اي و  ي سـلیقه  قابل محاسـبه و برخـی ذهنـی و جنبـه    
ت کـه  مشـکلی اسـ   تعیین محل صنایع، شخصی دارند.

هایی را مـورد نظـر قـرار     لفهؤدر آن یک سازمان باید م
آیــد  آنچــه در ادامــه مــی ).327: 1370(ریمونــد، دهـد 

مروري به برخی از تحقیقات انجام گرفته در این زمینه 
  باشد: می

گزینی  مهمترین عوامل موثر بر مکان )2001چاندرا ( -
هایی چون: حمـل و   هاي صنعتی را تابع مولفه فعالیت

                                                   
1. Iindustrial zone 
2. Iindustrial region 
3. Iindustrial pole 
4. Iindustrial park 



  215                                                                                          يکشاورز یلیتبد عیبر صنا دیبا تأک ینیکارآفر ۀتوسع یمکان يبند تیاولو

هاي اقتصادي موجـود،   نیروي کار، مکان فعالیت نقل،
ها، سرمایه، دسترسـی سـاده و    زمین، آب، زیرساخت

هـا   ارزان به مواد اولیه، انرژي و منبع سرمایه گـذاري 
 ).Chandra, 2001: 32( داند می

 الـت یکه در ا ي) در مطالعه ا2004( و کیشور اسکات -
هبود که ب دیرس جهینت نیهند انجام داد به ا يسایاور

 تیـ تواند باعـث تقو  یمنطقه م کی يها رساختیدر ز
موجب شـود کـه مکـان     زیشود و ن یمکان يها يبرتر
 یرسـاخت یواقع شوند که به لحاظ ز یدر نقاط عیصنا
 یبـه بررسـ   نیاو همچنـ  .شته باشنددا يبهتر ییکارا

 طیشـرا  بـازار،  وجـود  ه،یـ وجود مواد اول رینظ یعوامل
پرداخـت   يو اعتبار یمال التیو تسه يگذار هیسرما

ــادیعوامـــل را در ا نیـــو ا ــنا  ۀو توســـع جـ و  عیصـ
گـذار   ریتـاث  يکشـاورز  ریـ و غ يکشاورز يها تیفعال

  ).Scott, 2000: 433( دانست
کاربرد « در پژوهشی تحت عنوان )1386( طاهرخانی -

بنـدي مکـانی اسـتقرار     تکنیک تاپسـیس در اولویـت  

این  به »صنایع تبدیلی کشاورزي در نواحی روستایی
نتیجه رسیده است که رعایـت ضـوابط و معیارهـاي    

هـاي مناسـب ارزیـابی     یـابی و اسـتفاده از روش   مکان
نمـایی جهـت حرکـت را نشـان      مناطق، مثـل قطـب  

ــی ــره  م ــا به ــد. وي ب ــیس در  ده ــري از روش تاپس ی
هـاي اسـتان ایـالم، بـا توجـه بـه قابلیـت         شهرستان

اخته واد اولیه، به اولویت بندي مکانی پرددسترسی م
 .)59: 1386طاهرخانی، ( است

ــاران - ــوري و همک ــه1389( ن ــوان  ) در مقال ــا عن اي ب
بنــدي صــنایع کوچــک وکارگــاهی منــاطق  اولویـت «

بــه » روســتایی شهرســتان اردســتان بــا روش دلفــی
 ۀمورد مطالع ۀوچگ وکارگاهی منطقکبررسی صنایع 

بنـدي صـورت گرفتـه،     خود پرداخته است. در اولویت
ــا میــوه و دام در هــاي کشــا فــراورده ورزي مــرتبط ب
خست و محصوالت نساجی، فلـزي و سـنگ،   اولویت ن

را در میان صنایع پیشنهادي به خـود   آخرین اولویت
 ).161 :1389(نوري و همکاران،  اند اختصاص داده

                

  
  )1394منبع: نگارندگان، ( مدل مفهومی پژوهش .2 شکل

  
  

ارشـد   امـه کارشناسـی  ن ) در پایـان 1390مرادکوچی ( -
و  یلیتبـد  عیاستقرار صنا یامکان سنج«خود با عنوان 

دهسـتان جلفـا    :يمورد بخش کشاورزي نمونه یلیتکم
بـراي اسـتقرار صـنایع تبـدیلی، بـه      » شهرستان جهرم

ها و اسـتعدادهاي منطقـه، بـاال بـردن      شناسایی قابلیت
پــذیري مــردم، تقویــت    ســطح فرهنــگ مشــارکت  

هـا پرداختـه و    جـذب سـرمایه  هـا و جلـب و    زیرساخت
معتقد است که صنایع تبدیلی در استان باعث کـاهش  
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بیکاري، کاهش مهاجرت و حرکت به سـوي اقتصـادي   
). بـا توجـه بـه    5 :1390پویا شده اسـت (مرادکـوچی،   

) مـدل مفهـومی   2مطالبی که گفتـه شـد، در شـکل (   
  پژوهش قرار دارد.

  
   روش تحقیق

هترین مکـان بـراي   صدد یافتن بپژوهش حاضر  در     
اســتقرار صــنایع تبــدیلی در نــواحی روســتایی بخــش 

منظـور دسـتیابی    باشد. به ن آباد شهرستان انار میحسی
 8 نظـر د مـور از بین روستاهاي دهسـتان  به این هدف 

انـد و بـر اسـاس     خانوار انتخاب شده 60روستاي باالي 
بررسـی قـرار    مـورد تحلیـل و   هاي مـورد نظـر    شاخص
  . اند گرفته

هـاي کمـی و از    رویکرد کلی پژوهش از نوع پژوهش   
هاي توصیفی  ها مبتنی بر داده گردآوري داده ةنظر شیو

از  . براي سنجش پایـایی ابـزار پـژوهش   تحلیلی است -
ه بـ  0,845 تکنیک آلفاي کرونباخ استفاده شـد و عـدد  

دست آمد که بیانگر پایایی مناسب ابزار پژوهش اسـت.  
ها بـه صـورت    ادي از شاخصبر اساس فرمول چون تعد

کیفی بودند از روش طیف لیکـرت بـراي کمـی کـردن     
آنها استفاده شده است و سـرانجام بـه منظـور تحلیـل     

حاصـل از مطالعـات میـدانی     هآوري شد هاي جمع داده
به کار گرفته  )VIKOR( معیارهگیري چندتصمیم مدل
هـا و نتـایج    ه است و در پایان بـر مبنـاي خروجـی   شد

  راهکاري مناسب ارائه گردیده است. مده،دست آ هب
و تزنـگ در   1روش اولین بار توسط آپریکوویچاین       

گیـري  هاي پیچیـده تصـمیم  براي سیستم 1998سال 
). کلمـه  Opricovic, 1998: 39معیاره ارائـه شـد (  چند

2VIKOR    حـل  راه مخفف کلمه صربستانی بـه معنـی
د. هدف این باشمی 3توافقی و بهینه سازي چند معیاره

روش تمرکــز بــر رتبــه بنــدي و انتخــاب از بــین یــک  
ــاي    ــا معیاره ــأله اي ب ــا در مس ــه از آلترناتیوه مجموع

حـل   باشد که این امـر در رسـیدن بـه راه   متعارض می
کنـد.  بهینه و انتخاب بهترین گزینه کمک شـایانی مـی  

                                                   
1.Opricovic and Tzeng1       
2.Vise Kriterijumska  Optimizacija  Ikompromisno 
Resenje 
3.Multi-criteria optimization and compromise 
Solution 

حل شدنی اسـت کـه   یک راه 4حل توافقیجا راهدر این
گیرد و تـوافقی بـه   ها را در نظر میهتمامی اید ،با دقت

معنی موافقت بوجود آمده اعطـاي امتیـازات مشـترك    
نیـز خروجـی روش ویکـور یـک      ،باشـد. در نهایـت  می

حـل  یک یا چنـد راه بندي توافقی به همراه لیست رتبه
  .باشدتوافقی می

بنـدي تـوافقی بـا    معیاره بـراي رتبـه  اقدامات چند      
ریک بعنوان یک تـابع تجمعـی   مت LPاستفاده از منطق 

ریزي توافقی گسـترش یافتـه اسـت. در    در روش برنامه
نیـز مقـدار    fijمعیـار وجـود دارد.    nگزینه و   mجا این

ام j ام بـر اسـاس معیـار     iنرمالیزه شـده بـراي گزینـه    
 Lpبـر اسـاس منطـق     ویکـور باشد. گسـترش روش   می

متریک که در زیر توضیح داده شده است شـروع شـده   
  ).Opricovic & Tzeng, 2007: 514ست (ا
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  ):1رابطۀ (

، این روش در       
jf  ۀگزینـ  ۀبیانگر نسبت فاصـل i 

آل مثبـت (بهتـرین ترکیـب) و    حل ایـده ام از راه
jf 

ی آل منفـ حل ایدهام از راه iگزینه  ۀبیانگر نسبت فاصل
 ).Sanayei et al. 2010: 24( باشد(بدترین ترکیب) می

 ارهمعیـ چنـد  يرگیـ میمسئله تصم کیکه  دیفرض کن
 Aiنـه یگز k=1,2,…,k) ،m{رنـده گیمیتصم k یگروه

(i=1,2,…,m{  و به  تعدادn يریـ گ میتصم اریمعCj 

(j=1,2,…,n)}{ بـا تمـام    نهی. هر گزباشدیمn اریـ مع 
 .شوند یم یابیارز اهرندهگیمیتوسط تمام تصم

  
  هاي پژوهش شاخص

ــاخص      ــانگرها  ش ــا، نش ــه فرآ  ییه ــتند ک ــدیهس  ن
اطالعـات و   لیـ تحل و هیـ و تجز يبنـد  طبقـه  ،يآور جمع

 هـا  تیـ جهت فعال یو به طور کل یرا منطق يریگ جهینت
را   یچـارچوب مناسـب   یمفهـوم  ثیـ را مشخص و از ح

 یابیو ارزشـ  يزیـ ر و برنامـه  نیتدو ،يگذار هدف يبرا
: 1380 گـران، ی(طبرسـا و د  دهد یبه دست م ها تیفعال

                                                   
4. Compromise Solution 
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 انگریـ هـا بـه عنـوان نماگرهـا، ب     ). در واقع شـاخص 15
ــالن وک ــداف ک ــیاه ــت  یف ــه جه ــتند ک ــگ هس و  يری

. دقَـت  کننـد  یم تر قیاهداف را دق يبه سو يریگ سمت
سـو باعـث عـدم اتـالف منـابع       کیـ از  يریگ در جهت

 يهـا  اسـت یق اهـداف و س تحق گرید يو از سو شود یم
هـا و   شـاخص  ،1 جـدول  .سـازد  یمورد نظر را ممکن م

مربـوط بـه    ارزش و اهمیـت مورد مطالعـه و   ينماگرها
  .دهد یآنها را نشان م

  
 هاي مورد نظر  وزن و اهمیت شاخص :1 جدول 

  
   محدوده و قلمرو پژوهش

ــار در  یمطالعــات ةمحــدود      ــژوهش، شهرســتان ان پ
نام داشته که برگرفتـه   "آبان"از اسالم،  شیپ يها دوره

 هیکتاب اوستا بـوده اسـت. وجـه تسـم     "شتیآبان "از 
منطقـه در   نیـ کـه ا  سـت ا نیـ خـاطر ا ه شهر، ب یکنون

آتشـکده بـوده،    يو دارا انیمرکز زرتشت یدوران ساسان
بـه   "النـار "آنان ياز سو رانیکه پس از ورود اعراب به ا

نـام   "انار"شده است. به مرور زمان  دهیآتش نام يمعنا
 2139شهرســتان بــا وســعت    نیــ گرفتــه اســت. ا 

مسـاحت اسـتان را بـه    درصد  1,2معادل  لومترمربعیک

 ییایـ جغراف تیـ خود اختصاص داده است. از نظـر موقع 
درجه و  18و  یعرض شمال قهیدق 53درجه و  30 نیب

(نســب  اســت دهیــگرد واقــع یطــول شــرق قـه یدق 55
ــدالله ــدر پا). 19: 1393 ،یعب ــال  انی ــا 1390س  نی

 يدارا يآباد 51دهستان،  2بخش،  1 يشهرستان دارا
. دهسـتان  باشـد  یاز سـکنه مـ   یخال يآباد 41سکنه و 

به مرکز شهرسـتان   یآباد از شمال و شمال غرب نیحس
از جنـوب بـه    و از شـرق بـه ارتفاعـات بـدبخت کـوه و     

بـه ارتفاعـات    یو از غرب و جنوب غربـ  اضیدهستان ب
  .  شود یم یشهربابک منته

  

 

  
  

  )1394نگارندگان،  ترسیم( نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان انار: 3 شکل
  

  

ها شاخص  جمعیت 
سطح زیر 

 کشت(هکتار)

 منابع آب
(حلقه چاه 

 آب)

خدمات 
 زیربنایی

تولیدات 
 ساالنه

 راه ارتباطی
توپوگرافی 
سطح زیر 

 کشت

جمع 
 اوزان

 1 0,037 0,114 0,145 0,063 0,303 0,194 0,161 وزن شاخص ها
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  يبـوده و دارا  یدشـت  تیـ شهرستان انـار در موقع       
 طیشـرا  نیـ کـه مجمـوع ا   باشد یگرم و خشک م میاقل
در منطقه فراهم  يرشد و توسعه کشاورز يبرا را نهیزم

منطقـه بـه    نیکه سبب شده ا يا ساخته است. به گونه
پسته در کشـور   دیمناطق و قطب تول نیاز بزرگتر یکی

 دیـ را تول نسـته کرمـا  چهـارم پ  کیـ کـه  ، مبدل گردد
به  رانیکه  از ا يا پسته شتریو در حال حاضر ب کند یم

با قـرار   نیهمچن ؛شهر باشد نیاز ا شود یجهان صادر م
 -مهــم کشــور، کرمــان یگــرفتن در ســه راه مواصــالت

به عنـوان   تواند، یم یتیبندرعباس و جاده ترانز -تهران
ــر از مهـــم یکـــی اســـتان در  یصـــنعت ینـــواح نیتـ

براسـاس   .ردیـ کـالن مـدنظر قـرار گ    يهـا  يزیـ ر برنامه
نفـر   6215کل بخـش   تیجمع 1390 سال يسرشمار

نفـر   3017نفر مـرد و   3198تعداد  نیکه از ا باشد یم
(سـالنامه   خانوار دارد 1707دهستان  نی. اباشد یزن م

  . )36 :1390 ،يآمار
  

   پژوهش هاي یافته
ر گزینه د mبندي براي رتبه VIKORمراحل روش      

    :مراحل زیر توضیح داده شده است

گیرنـدگان و  آوري نظرات تصـمیم ) جمعاول ۀمرحل     
 : گیري ها تشکیل ماتریس تصمیمگزینه

ام  iام در مورد گزینـه   kنظر کارشناس  جا در این
ــار   ــه معی ــه ب ــا توج ــی jب ــن ام م ــه در ای ــد ک ــا باش ج

i=1,2,…,m  وj=1,2,…,n رو، بـراي در  اینباشد. ازمی
ــرفتن نظــرات تمــامی کارشناســان و تشــکیل   نظــر گ

گیــري از میــانگین حســابی نظــرات مــاتریس تصــمیم
  .کارشناسان استفاده شده است

    ):2رابطۀ (



K

kk 1

k
ij ij X1X  

  
  

 مورد مطالعه يها روستا ) دريریگ میتصم سی(ماتر خام يها داده سیماتر :2جدول 
  ها شاخص

سطح زیرکشت به   تجمعی  ها مکان
  هکتار

  منابع آب
  (حلقه چاه)

خدمات زیر 
  بنایی

متوسط تولیدات 
  (تن) ساالنه

شبکه 
  توپوگرافی  ارتباطی

 1 2 3268 3 10 3055 377 احمدآباد
 1 1 3102 3 4 2889 443 تراب آباد
 1 1 2834 3 8 2762 221 قربان اباد

 2 3 3521 4 11 3306 2425 گلشن
 2 2 2975 3 9 2621 356 صفاییه

 2 2 3392 4 10 3179 1072 ده رییس
 1 1 2783 3 7 2570 315 آباد علی

 2 2 3125 4 5 2912 279 گلستان
  )1394، مطالعات میدانی نگارندگان (سازمان آب منطقه اي )،1390( ماخذ: جهاد کشاورزي، سرشماري نفوس و مسکن

 
 اسـتاندارد  ای ينرمال ساز سیماتر لیتشک) مرحله دوم

 ،يریـ گمیتصـم  يهـا  نکته مهم در شـاخص  کی ي:ساز
 کیــبــا هــم در  یمثبــت و منفــ يهــا شــاخص وجــود
ــاتر ــ سیم ــه منظــور تطب)3 (جــدول باشــد یم ــ. ب  قی

ــمق ــا اسی ــدازه  يه ــاگون ان ــگ گون ــی   روشاز  ،يری ب
رم استفاده شده است که فرمول آن در تو يساز اسیمق

 ارائه شده است. ریز
  

  ):3( رابطۀ
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نرمال شده سیماتر: 3جدول  
  ها شاخص

  
  ها مکان

سطح   جمعیت
  زیرکشت

  منابع آب
  (حلقه چاه)

  خدمات
  زیر بنایی

متوسط 
  تولیدات ساالنه

شبکه 
  توپوگرافی  ارتباطی

 0,223 0,378 0,368 0,311 0,424 0,369 0,135 احمدآباد

 0,223 0,189 0,349 0,311 0,169 0,349 0,159 تراب آباد

 0,223 0,189 0,319 0,311 0,339 0,334 0,079 قربان اباد

 0,447 0,566 0,397 0,414 0,466 0,4 0,872 گلشن

 0,447 0,378 0,335 0,311 0,381 0,317 0,128 صفاییه

 0,447 0,378 0,382 0,414 0,424 0,384 0,385 ده رییس

 0,223 0,189 0,313 0,311 0,296 0,311 0,1134 آباد  علی

 0,447 0,378 0,355 0,414 0,212 0,352 0,1 گلستان

                                 
 تعیین وزن معیارها: )مرحله سوم

سپس براي بیان اهمیت نسبی معیارها الزم بود وزن  
 ANP، از روش ارکبراي این  نسبی آنها تعیین شود؛
هایی که با استفاده از روش براي تعیین وزن معیار

استفاده شده  ،مشخص شدند بندي اولویتدلفی براي 
 jام در مورد اهمیت وزنی معیار  kنظر فرد   .است

  )1(جدول شمارهباشد. ام می
  

                          ):4( رابطۀ



K

kk 1

k
j j W1W  

ورت زیر ص گیري بهدر نهایت نیز یک ماتریس تصمیم
  تشکیل خواهد شد:
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fjمحاسـبه بهتـرین (     )مرحله چهارم
fj) و بـدترین ( *

- (
  مقدار براي تمام معیارها:

  

):               5ابطۀ(ر

mirMinf

mirMaxf

ijj

ijj

,...,2,1,

,...,2,1,








 
fj(محاسبه بهترین  :4جدول 

fj) و بدترین (*
-(  

  ها شاخص
سطح   معیتج  ها مکان

  زیرکشت
  منابع آب

  (حلقه چاه)
  خدمات

  زیر بنایی
  متوسط 

  تولیدات ساالنه
شبکه 
  توپوگرافی  ارتباطی

 0,008 0,043 0,053 0,196 0,128 0,071 0,021 احمدآباد

 0,008 0,021 0,050 0,196 0,051 0,067 0,025 تراب آباد

 0,008 0,021 0,046 0,196 0,102 0,64 0,012 قربان اباد

 0,016 0,064 0,057 0,026 0,141 0,077 0,140 گلشن

 0,016 0,043 0,048 0,196 0,115 0,061 0,020 صفاییه

 0,016 0,043 0,055 0,026 0,128 0,074 0,062 ده رییس

 0,008 0,021 0,045 0,196 0,09 0,060 0,018 آباد  علی

 0,016 0,043 0,051 0,026 0,064 0,068 0,016 گلستان
  

) مطلوبیـت (شـاخص   Si)  محاسبه مقادیر له پنجممرح
هــا بــراي تمــام گزینــه   ) نارضــایتی (شــاخصRiو 

)i=1,2,…,mهاي زیر:) با استفاده از فرمول  
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):       6رابطۀ(

j
jijji ffafwjMaxR )]/()([  

       




 
n

j
jijji ffafwjS

1
)/()(  

  باشد. ها میوزن معیار Wjجا که در این
  

  Si وRi و محاسبه يریگ میتصم سیماتر :5 جدول

  ها شاخص
  سطح زیرکشت  جمعیت  ها مکان

  به هکتار 
  منابع آب

  (حلقه چاه)
  خدمات

  زیر بنایی
متوسط تولیدات 

  ساالنه(تن)
شبکه 
  توپوگرافی  ارتباطی

 0,074 0,171 0,691 0,252 0,47 0,871 0,177 احمدآباد

 0,037 0,057 0,546 0,189 0,17 0,677 0,016 تراب آباد

 0,037 0,114 0,145 0,063 0,30 0,194 0,16 بادقربان ا

 0,037 0 0 0 0 0 0 گلشن

 0 0,057 0,049 0,063 0,04 0,066 0,149 صفاییه

 0,037 0,054 0,048 0,063 0,04 0,065 0,150 ده رییس

 0,037 0,114 0,082 0,063 0,03 0,109 0,144 آباد  علی

 0,037 0,114 0,135 0,063 0,01 0,143 0,161 گلستان

   
) براي تمام Qi) محاسبه مقدار ویکور (مرحله ششم

  ها با استفاده از فرمول زیر:گزینه
  )7( رابطۀ
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بیـانگر نسـبت فاصــله از راه حـل ایــده آل    

عبارت دیگر موافقت اکثریت بـراي   هام و بiمنفی گزینه 
  ام است.iنسبت 
















RR
RR i

آل دهبیــانگر نســبت فاصــله از راه حــل ایــ
  ام است.iام و به معنی مخالفت با نسبت گزینه iگزینه 

  
   *Sو   *Rمحاسبه مقدار  :6 جدول

 0,87  R-  2,71 S- 
0 R*  0 S* 

  
 :Qiبر اسـاس مقـدار    ها نهیگز يبند رتبه )مرحله هفتم

صورت گرفت به گونه اي  Qرتبه بندي بر اساس ارزش 
همان گونه . داردباالترین اولویت را  ،که کمترین ارزش

، Qدهــد؛ بــر اســاس مقــدار  نشــان مــی 8کــه جــدول 
روستاي گلشن اولویت اول و روسـتاي  احمـد آبـاد در    

  اولویت پایانی قرار دارد.
  

  و رتبه بندي نهایی Q محاسبه مقدار: 7 جدول

  )1394 ،هاي تحقیق یافتهمنبع: (
  

حال با توجه به نتایج به دست آمده شروط بـه صـورت   
  زیر آزمون گردید:

   ):8( رابطۀ    DQQQ   
ــه در آن  ــه  Aو  Aک ــه ترتیب،گزین ــا ب ي اول و دوم ه

 ردیف گلستان گلشن احمدآباد تراب آباد قربان آباد ده رئیس علی آباد صفاییه
  Qمقدار  0,23 0 1 0,70 0,36 0,15 0,33 0,17

 رتبه بندي 4 1 8 7 6 2 5 3
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  تعداد آلترناتیوها است.  iو   هستند و 
 ):قبول قابل مزیتشرط اول(

  ):  9( رابطۀ
  

گزینـه)  بـراي آلترنـاتیو (   Q با توجه به اینکه مقدار
ــا  ــر ب ــا   0,15دوم براب ــر ب ــاتیو اول براب ــراي آلترن  0و ب

بوده که از مقـدار   0,15تفاضل این دو برابر با  باشد، می
DQ گردد. است، بنابراین شرط اول تایید می بیشتر 

ــرط دوم ــات ش ــل (ثب ــول قاب ــري): تصــمیم در قب  گی
 Sصورت است که گزینه اول باید همچنین از نظر  بدین

روسـتاي گلشـن    نیز بهترین رتبه را داشته باشـد.  R یا
از نظـر   داشـت،  Qکه بهترین رتبه را از نظـر شـاخص   

ــاي  شــاخص ــه را دار   Rو Sه ــرین رتب ــز بهت اســت؛ نی
شود و روستاي گلشـن   بنابراین شرط دوم نیز تایید می

  دهد. رتبه اول را به خود اختصاص می
  

    گیري بندي و نتیجه جمع
تـوان   کارآفرینی در مناطق روستایی را مـی  ۀتوسع

به عنوان سیاستی مبتنی بـر بازسـاخت جغرافیـایی در    
توانـد بـه نـوعی     کـه مـی   فـرض کـرد   مناطق روستایی

ــابع تقســیم جدیــد فضــ ایی نیــروي کــار، انــرژي و من
رهنمون شود و در نهایت، منجـر بـه تغییـردر کیفیـت     

پایـدار   ۀتوسـع  ۀزندگی مردم روستایی بر اساس نظریـ 
کـه در   نیشیپ يها بر پژوهش یاجمال یبا بررس گردد.

، توزیــع و میابیـ یانـد درمـ   صـورت گرفتــه  نـه یزم نیـ ا
ه جغرافیـایی کشـور بـه ویـژ     ۀپراکندگی صنایع در پهن

در کمتر مـوردي اسـتقرار واحـدهاي     صنایع روستایی،
صــنعتی تــابع اصــول و ضــوابط بــوده و در بســیاري از 

واحدهاي صنعتی با مشکالتی همچـون کمبـود    موارد،
بازار و یـا تخریـب محیطـی روبـرو      نیروي انسانی، آب،

هستند که این مهم به دلیل عـدم توجـه بـه اصـول و     
نیز عدم توجه بـه   ضوابط مکانیابی واحدهاي صنعتی و

هاي مناسب اولویـت بنـدي اسـتقرار    ها و روشتکنیک
صنعت در منـاطق روسـتایی اسـت. رعایـت ضـوابط و      

ي مناسـب ارزیـابی   ها یابی و نیز روش معیارهاي مکان
قطب نمایی است که جهت حرکـت را   ۀمناطق به منزل

هـاي  تـابعی از ویژگـی   اغلبتواند دهد که مینشان می

اي اقتصادي و اجتماعی و نیـز معیارهـاي   نیازه اقلیمی،
و رایـج   هاي موجـود  از بین روش زیست محیطی باشد.

 بنـدي مکـانی و فضـایی، روش ویکـور      اولویت  ۀدر زمین
و  رود هاي مختلف  بـه کـار مـی    بندي گزینه جهت رتبه

روش  نیا بیشتر براي حل مسائل گسسته کاربرد دارد.
شـکل  متضاد  يرهاایمع و یتوافق يها راه حل يبر مبنا

مختلـف   نـه یمدل همواره چند گز نیا در .گرفته است
بـه   اریـ ها بر اسـاس چنـد مع   نهیگز نیکه ا ،وجود دارد

هـا   نـه یگز تیشوند و در نها یم یابیصورت مستقل ارز
 نیـ ا یاصل تفاوت گردند. یم يبند بر اساس ارزش، رتبه

 ایـ  یسلسـله مراتبـ   يریـ گ میتصـم  يهـا  مدل با مـدل 
 نیـ هـا، در ا  که بـر خـالف آن مـدل    است نیا يا شبکه
هـا   نـه یو گز  ارهـا یمع نیبـ  یزوج يها هسیها مقا مدل

 اریمع کیتوسط  ،مستقل نهیو هر گز ردیگ یصورت نم
ــنج ــو ارز دهیس ــ یابی ــردد یم ــتا  .گ ــین راس ، در هم

هــاي  بنـدي شـاخص   یی در زمینـه اولویــت هـا  پـژوهش 
کــارآفرینی و همچنــین تــدوین اســتراتژي کــارآفرینی 

با استفاده از مدل ویکور، توسط محققین ایـن  زمانی سا
  عرصه انجام شده است.

 اسـت کـه   دهیرسـ  جهینت نیپژوهش به انهایت  در
ــتایی،   ــال روس ــت فع ــل: جمعی ــدات عوام ــزان تولی می

در تعیـین   هـا  عد مسافت و امکان دسترسیروستایی، ب
همچنـین بـا   باشـند؛   نظر حایز اهمیت مـی  مکان مورد

ــره ــري از رو به ــتان گی ــتاهاي دهس ــور در روس  ش ویک
ــاد  ــاب   حســین آب ــه انتخ ــه گزین ــد ک مشــخص گردی

و بـر اسـاس    ، صـفر Qبـا مقـدار    )روستاي گلشنشده(
ه را دارا بـوده اسـت و   بهتـرین رتبـ   R و Sهاي  شاخص

بهتـرین  بندي صنایع تبـدیلی و تکمیلـی    جهت اولویت
و در مقابل روستاي احمـدآباد بـا    باشد مکان را دارا می

 .پایانی را به خود اختصاص داده استرتبه  Q ،1 مقدار
هـاي پـژوهش و بـه     ر پایان با توجه به مجموعه یافتهد

عه پایـدار روسـتایی در سـطح    منظور دستیابی به توسـ 
توانــد  زیـر مـی   هايپیشـنهاد  مـورد مطالعـه،    ةمحـدود 

 راهگشا باشد:

   ــ ــداث ص ــان اح ــه امک ــا ک ــدیلی در از آنج نایع تب
وجه به ایـن نکتـه کـه    و با تدهستان وجود دارد 

 احداث این صنایع به دلیل کوچک مقیاس بودن،
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اختصاص به هر دو بخـش دولتـی و خصوصـی و    
تـر   آسان بودن نسبت به صنایع بزرگتر، کم هزینه

ــت، ــی  اس ــنهاد م ــردد پیش ــون   .گ ــنایعی چ ص
مـورد  ة در محـدود  بندي  و فـرآوري پسـته   بسته

کونتگاهها نظر و با توجـه بـه اولویـت مکـانی سـ     
هـاي   هدایت منابع به سمت طـرح  (داث گردد.حا

 )زود بازده و کوچک
        بـا توجـه بـه بــاال بـودن میـزان درآمـد حاصــله از

و ایجـاد  رود با تشـویق   ، انتظار میبرداشت پسته
ي هـا  مردم منطقه بـه سـرمایه گـذاري   در انگیزه 

هـاي ســرگردان در امــر   از ایــن ســرمایه صـنعتی 
  ؛توسعه منطقه استفاده گردد

 زمینــه را بــراي  هــاي مالیــاتی ي معافیــتبــا اعطــا
  ؛کارآفرینان روستایی فراهم نمایند

       فراهم کـردن تسـهیالت بـراي بخـش خصوصـی و
   ؛اعطاي تسهیالت یارانه اي

 محصـول پسـته جـزو چنـد      همانطور که گفته شد
شـود ولـی    کاالي اصلی صـادراتی محسـوب مـی   

متاسفانه در نتیجه سوء مدیریتی این محصول به 
رقیـب مـا در    (آمریکا)ه به کشورهايصورت عمد

تون با  ، در این زمینه میشود این زمینه صادر می
تـا  تشویق صـنایع مربـوط بـه توسـعه صـادرات      

 نمود. برطرفحدودي این معضل را 
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