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 با استفاده از سیستم اطالعات کشاورزیمراکز خدمات صنعتی ِ یابیمکان

 : ناحیه شهری مشهدمطالعه نمونه مورد، (GISجغرافیایی)

 
 ، 1امیر حسین عبداهلل زاده 

 2ایمان قلندریان 
                         70/70/5931تاریخ دریافت: 
59/57/5931تاریخ پذیرش:   

   90-19شماره صفحات:                                              
 چکیده 

شود که به کشاورزی تلقی میپس از کشور به صنایع مکمل پیش وف در هربرتعری بناصنایع کشاورزی 
دارا بودن با استان خراسان رضوی . شودایجاد میاشتغال بیشتر بخش کشاورزی منظور ارزش افزوده و

، داممحصوالت نیازمند صنایع ازقبیل  بخصوص دراراضی زراعی وتعداد بهره برداران رتبه نخست 
نشان دهنده  -می باشد دمشهناحیه دربیش از نیمی از آن وجود که - وغنیی رهازعفران و دانه ،گندم

بهینه استقرار  یابیمکاندر این حوزه می باشد. اولین گام ایجاد صنایع کشاورزی، توسعه باالی پتانسیل 
عامل شبکه حمل و نقل،  1شاخص در  51آن است. عوامل موثر مکان یابی صنایع کشاورزی شامل 

کشت و  قابلیت با یهاپهنه در گیری اقلیم، قرار و زمین شکل ، وضعیتهاگاه سکونت از بهینه فاصله
 باشند.دولت می یهازیرساختی به همراه سیاست یهاشبکه به دسترسی

و  هاروش این پژوهش، کمی و از نوع استقرایی می باشد. بدین طریق که ابتدا عوامل و شاخص
 هااین الیه GISم صنایع انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار ی تحلیلی عاهاو الیه هازیرشاخص

ی محدوده مورد مطالعه، اندازه در عرصه پیکسل بندی شده هاارزش گذاری شده و عوامل و شاخص
عوامل در ناحیه و هاامتیاز شاخص ،هکتاری0یهادر سلول هارویهم گذاری الیهبا  گیری شده است.
بر اساس نتایج پژوهش  .گردید محاسبه وضرب امتیاز عوامل هرسلولطریق جمع از شهری مشهد 
برای سلول 51، 1، 51، 3 و دام به ترتیب ی روغنی، گندمهادانه ،برای کشت زعفرانمشخص شد 

 چناران شهرستان شرق شمال و شرق مناطق بیشترین امتیاز را کسب نمودند.استقرار صنایع کشاورزی 
، مشهد شهرستان شرق جنوب ،فریمان شهرستان شرق جنوبمناطق  ی روغنی؛هابرای تولید دانه

 شرق جنوببرای تولید گندم؛ مناطق  شاندیز شرق شمال و طوس جنوب ،چناران شهرستان شرق
 شرقی جنوب و تبادکان جنوب و غرب ،طوس جنوب، ژن پیوه شهرستان غرب، فریمان شهرستان
 .برای تولید زعفران مناسب می باشد مشهد شهرستان
 

 ناحیه شهری مشهد ،رویهم گذاری ،شاخص ،مکان یابی ،صنایع کشاورزی:  هاکلیدواژه 

 

 

                                                           
      a.abdollahzadeh@Modares.ac.ir دانشجوی دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس )نویسنده مسئول(.  1

 دانشجوی دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس .  2
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روند رو به تزاید تخلیه روستاها و کاهش جمعیت، تغییر روند 

خصوصا در کشورهای  ،کشت و نیاز به تولیدات بهینه کشاورزی
در این رابطه  ییهادرحال توسعه، متفکرین را به ارائه راه حل

تخریب و از بین رفتن  هااد. در ایران نیز پس از سالسوق د
پیشنهاد  هاحفظ این سکونت گاهیی برای احیا و هاروستاها، برنامه

صنایع و محل ای ریزی منطقهیکی از موضوعات برنامه شد.
سهم بندی  و برنامه ریزی در خصوص پراکنش واستقرار آن 

روستایی یا به صنایع  ی کشاورزی در مناطق می باشد.هاپهنه
ی کشت و زرع ارائه خدمت می کنند و یا هاابزارها و تکنولوژی
محصوالت  نایع تبدیلی و بسته بندی و انبارِمحل استقرار ص

 .کشاورزی می باشند
 

 مقدمه .1
کیلومترمربع  27777ناحیه شهری مشهد، با مساحت حدود 

 2000151درصد مساحت استان خراسان رضوی( و جمعیت50)
شهرستان مشهد،  1شامل  درصد استان خراسان رضوی( 1151)

 20شهر،  57و بطورکلی دارای  بوده چناران، فریمان و کالت
باتوجه به  (5931مرکز آمار ایران، )روستا است. 5577دهستان و 

ی شهری هااینکه این ناحیه بخش قابل توجهی از مساحت ناحیه
ل می شود، و روستایی و جمعیت استان خراسان رضوی را شام

وضعیت کشاورزی استان و جایگاه  5جدول از می توان با استفاده 
این بخش را تشریح نمود. همانگونه که مشاهده می شود، وضع 
اراضی کشاورزی و میزان محصوالت آن در استان خراسان 

جایگاه مطلوب استان در این بخش دارد. نشان از رضوی

 شور و استان خراسان رضویفعالیت کشاورزی در ک وضعیت -1جدول 
 5939-مرکز آمار ایران  -ماخذ: برگرفته از سرشماری کشاورزی

مقایسه استان با 
 سطح ملی

 تعداد بهره برداری مساحت )هکتار(

 اراضی زراعی زمین آبی زمین دیم
اراضی زراعی 

 آبی
 دام زعفران ی روغنیهادانه گندم

 5501513 31103 10022520702 5997100 1330091 51010719 0053253 1110937 کشور
 517120 05000 27105111170 559729 075273 5992121 172912 010003 خراسان رضوی
 52570 01500 2590 1513 55503 3570 57519 0519 سهم استان
 5 5 3 5 2 5 5 9 رتبه در کشور

 
اشتغال بخش کشاورزی استان نیز،  2مطابق با جدول شماره 

خش خدمات و صنعت، میزان قابل توجهی دارد. نسبت به ب
شهرستان مشهد اشتغال در ( در 5935طبق آمار سال 2751%)

تری بخش کشاورزی در مقایسه با دو بخش دیگر در سطح پایین
)فریمان، چناران و  دیگر شهرستان سه که در . در حالیاست
ند. انزدیك به نیمی از شاغلین در بخش کشاورزی فعال کالت(

این حال باید توجه داشت که به دلیل وجود بازار بسیار قدرتمند  با

مشهد از نظر مصرف مواد کشاورزی، در شهرستان مشهد فعالیت 
چه به  کشاورزی از قدر مطلق باالتری )چه به لحاظ اشتغال و

برخوردار  مذکورشهرستان  سه لحاظ تولید محصوالت( نسبت به
وجود نرخ بیکاری باال در  عالوه بر این، در بحث اشتغال، .است

درصد( از مواردی است که باید در 5751) ناحیه شهری مشهد
 برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد.

 

جمعیت، شاغلین بخش کشاورزی و صنعت و بیکاری استان خراسان رضوی و ناحیه شهری مشهد -2جدول   
 5937 - ماخذ: برگرفته از سالنامه ی آماری استان
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 9157 3952 051 9151 255 52103 90753 2011 93079 579979 521075 چناران
 9357 3550 159 9153 550 57109 20119 2121 23205 01501 39397 فریمان
 1151 3951 052 9155 750 0710 55522 015 55109 95510 91292 کالت
 151 1352 5751 9050 1552 91372 110319 579111 305120 2110100 9703315 مشهد
 059 1351 5751 9050 1151 00337 392300 573230 5712201 2000151 9920071 ناحیه

 2751 3750 351 9150 577 911001 5023000 503011 5373151 1311100 1331172 خراسان رضوی 
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ناحیه  عرصه ی بسیار وسیع کشاورزیِ 2مطابق با جدول شماره 
پتانسیل باالی و نسبت به کشور و استان خراسان رضوی مشهد 
به این ناحیه )شاغلین بخش کشاورزی ورزی از یك سو و کشا
ی بالقوه هاظرفیت ةنشان دهند ؛از سوی دیگر (نفر 00337 میزان

نرخ بیکاری و  در زمینه ی تولیدات کشاورزی است.این منطقه 
 موید این مطلب می باشند.ی فعالیت نیز هاعرصه

والت ارزش افزوده ی ویژه برخی محص و این ظرفیتبا توجه به 
 وی روغنی و دامداری هاکشاورزی از قبیل کاشت زعفران، دانه

نیاز این مراکز کشت به صنایع تبدیلی، برنامه ریزی  همچنین
خدمات صنعتی کشاورزی در سطح منطقه  بهینه یجهت ارائه

 یابیمکانبرای این منظور اولین اقدام ضروری به نظر می رسد. 
مراکزی که  می باشد. یخدمات مراکزمحلی مناسب برای استقرار 

به از یك سو امکانات زیرساختی را دارا بوده و از سوی دیگر 
ریزی برنامهمراکز کشت و زرع نزدیك باشند. در مرحله بعد به 

پرداخته صنایع روستایی و ارائه خدمات صنعتی و نوع این صنایع 
 می شود.

ع کشت خدمات صنعتی کشاورزی با توجه به پراکندگی مزار ةارائ
ناحیه شهری مشهد بایستی در مکان  ةمحصوالت خاص در پهن

بهینه قرارگیرند همچنین در کنار موضوع نزدیکی به مراکز کشت 
ابعاد اقتصادی و زیست محیطی و  ،محصوالت خاص کشاورزی

 نیز مدنظر می باشد. یابیمکانزیرساختی این 
 بررسی با توجه به موارد ذکر شده، این پژوهش با هدف تعیین

آن  یابیمکانکشاورزی و  صنعتیِ خدمات مراکز یابیمکان اصول
مراکز در ناحیه شهری مشهد انجام گرفته است. سواالت پژوهش 

برای ارائه خدمات صنعتی  هامناسب ترین مکان -5عبارتند از: 
ترین مناسب -2کشاورزی در ناحیه شهری مشهد کجاست؟ 

خدمات صنعتی  های که مستقیم به آنبرای استقرار صنایع هاپهنه
  ارائه می دهند کجاست؟

 می باشد: 5روند پژوهش حاضر بر اساس شکل شماره 
 
 
 
 

 
 روندنمای پژوهش )نگارندگان( .1شکل شماره 

 

 روش تحقیق. 1-1
بدین طریق که  می باشد.استقرایی کمی و از نوع روش تحقیق 

عام ی تحلیلی هاالیه و هاو زیرشاخص هاابتدا عوامل و شاخص
 هااین الیه GISانتخاب شده و با استفاده از نرم افزار صنایع 

در عرصه پیکسل بندی  هاارزش گذاری شده و عوامل و شاخص
محدوده مورد مطالعه، اندازه گیری شده و سپس این  یشده
ی مناسب که هاهمپوشانی می گردند. سپس عرصه هاالیه

و مزارع کشت محصول مورد نظر  هاههمجواری بیشتری با کارگا
  می گردند.اولویت بندی ، دارند

 

 محدوده مورد مطالعه. 1-2
ی هادر طرح کالبدی ملی ایران، منطقة خراسان شامل استان

های با در نظر گرفتن شاخصرضوی و جنوبی  ،شمالیخراسان 
وزارت ) ناحیه تقسیم شده است 3مدیریت به  مشابهت، مجاورت و

شامل یکی از این نواحی ناحیه شهری مشهد  .(5901مسکن، 
د در استان خراسان رضوی ، چناران و مشهی فریمانهاشهرستان

می باشد که به عنوان قلمرو این پژوهش در نظر گرفته شده 
ی عام انتخاب صنایع با هااین مکان یابی ابتدا با شاخص است.

فته و صورت گر GISی مکانی درهاتحلیل شاخص استفاده از
برای ی، سپس با توجه به نوع و همجواری محصول کشاورز
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؛ دارندرا چهارنوع محصولی که بیشترین وابستگی به صنعت 
  انجام می شود. یابیمکان

 پیشینه پژوهش. 1-8
یی که در در این زمینه صورت پذیرفته است هادر زمره پژوهش

و  ولیبیات کشک، (5913) و همکاران شفیعیمی توان به پژوهش 
که  (5911) محمد قلی یوسفی و صمد دقیق (،5937) همکاران

بر اساس آن مناسب مکانی به ارائه  هامبتنی بر تعریف شاخص
صابری و بختیاری  ،رنگزناشاره نمود.  ،اقدام نموده اند هاشاخص

 استان در چوب صنایع واحدهای یابیمکان" ةدر مقال (5931)
 روش یها، از قابلیت"ایشبکه لتحلی فرآیند روش به خوزستان

 استان چوب صنایع واحدهای یابیمکان درای شبکه فرآیند تحلیل
 اند.بهره گرفته GIS افزار نرم تحلیلی توابع بر تکیه با خوزستان
 یابیمکان "خود،  ةدر مقال (5935امینی و سلیمانی ) ،نوری
اساس ، بر"در شهرستان کازرون خرما تکمیلی و تبدیلی صنایع
 های شهرستان، به اولویت بندی و ارزیابی بخشAHPمدل 
و  پردازدجهت تاسیس واحدهای فرآوری خرما می کازرون
ی خود را برمبنای روش دودویی ارزش گذاری می هاشاخص
تحت عنوان ای (، در مقاله2757مقدم و همکاران ) .نمایند

با  ،"ی مکان یابی برای صنایع شکر ایرانهاتخمین موقعیت"
، مکان هااستفاده از مدل لوجیت و پروبیت، پس از تدوین شاخص

 به (2757) همکاران و مهاجری اند.یابی صنایع را بررسی کرده
 51 معیار، 1 ایداده پوشش آنالیزهای و AHP روش کمك
 (5911) همکاران و عزیزی. کار بردند به را گزینه 1 و زیرمعیار
 در صنعتی واحدهای تقراراس محل انتخاب در مؤثر یهاشاخص
 دادند. قرار بررسی مورد را AHP روش از استفاده با کشور، سطح
 تئوریك مبانی تقویت هدف با (5911) همکاران و شیخآل

 ،صنعتی واحدهای یابیمکان و عام طور به صنعتی یابیمکان
 از را صنعتی واحدهای یابی مکان یهامحدودیت و معیارها
 و منطقی مدل نهایت در و کردند مطالعه نگوناگو یهاجنبه
 را یابیمکان برای چند معیاره ارزیابی یهاروش بر مبتنی علمی
ی متنوعی تعریف هادر این مطالعات ابتدا شاخص .دادند ارائه

 یابیمکانبه صورت مستقیم در  هاگردیده و سپس این شاخص
 دخالت داده شده است.

 را مراتبی سلسله تحلیل فرایند روش( 2779) اژدر و بوردورلو
جی.مالزوسکی به کار برد.  صنعت یهایابی کارخانه مکان برای

ی هادر تحقیقی پیرامون برنامه ریزی و تخصیص منابع و زمین
، از الگوی سلسله مراتبی 5330موجود در منطقه مکزیکو در سال 

AHP ی موجود هابرای رتبه بندی و اولویت سنجی منابع و زمین
در این پژوهش عوامل مکانی اثرگذاری  طقه بهره گرفته است.من

 کمتری نسبت به سایرعوامل داشته اند.

 OSB  کارخانه یك بهینه یابیمکان (5337) فیلد کال و مککالی
 کردن کمینهبا  مکان بهترین یافتن برای امریکآ ایآالبام ایالت در
 به کارخانه، استقرار مکان به تأمین از مناطق لحم یهاههزین
 به صنعت محل از شده ساخته محصول ترابری یهاهزینه عالوه

 ،ی مکانیهاکه مبنای اصلی آن بجای روش بود بازار فروش
 ی اقتصادی و محاسبه عددی بوده است.هاروش

 مبانی نظری پژوهش . 2

 کشاورزیصنایع . 2-1
ی اقتصادی، هاهر کشوری ممکن است متناسب با ویژگی

ی خود معیارهای خاصی هاجربیات و اهداف و سیاستاجتماعی، ت
مرکز توسعه  در نظر گیرد.مرتبط کشاورزی را برای تعریف صنایع 

 کشاورزیدر تعریف صنایع  (UNCRD) ملل متحدای منطقه
گفته است: تمام صنایعی که می توانند در مراکز روستایی و 

ایع شهری توسعه یابند می بایست به عنوان عناصر صن-روستا
برای ای بتوانند وسیلهروستایی محسوب شوند به شرط آن که 

به  229 :5937صنعتی شدن روستا باشند )پاپلی یزدی و ابراهیمی 
از نظر سازمان بین المللی کار صنایع  .(13 :5900نقل از میسرا 

به صنایعی اطالق می شود که در نواحی روستایی یا  کشاورزی
ی کشت و های در ارتباط با عرصهاهو یا مجموعهمراکز روستایی 

مستقر هستند و بیشتر از نیروی کار روستایی استفاده می زرع 
از نظر جغرافیایی محدود  هاکنند. بر این اساس پیوند بازاری آن

به نقل از  1 :5937و نجفی کانی  است )مطیعی لنگرودی
در  (2770) تامبونان. (DHV، 5905: 51مهندسان مشاور 

است بیش از  آوردهرابطه با صنایع کوچك در اندونزی  درای مقاله
مرتبط با  درصد موسسات کوچك را موسسات روستایی 37

منبع اشتغال در این  تشکیل می دهند و بزرگترین کشاورزی
از این  متنوعیتعاریف  شور به شمار می رود. موسسات مختلفک

ند که از دانصنایع ارایه کرده اند. برخی این صنایع را صنایعی می
را دارای  هایك تا چهار نفر را در استخدام خود دارند برخی نیز آن

 محدود معرفی کرده اندای نفر کارگر و مقدار سرمایه 53تا  1
(Tambunan, 2006: 96). 

کشورهایی است که تا حدودی تمام معیارهای مذکور هند از جمله 
ه کار ببا پیوند بخش کشاورزی را در تعریف صنایع روستایی 

کمیسیون مالی هند ضمن تفکیك  5317گرفته است. در سال 
را به این صورت تعریف کرده  هاآن ،صنایع روستایی و کوچك

ی آن به طور هااست: صنعت روستایی صنعتی است که فعالیت
عمده و یا به طور کلی به واسطه اعضای خانواده به عنوان نیروی 

. صنعت کوچك صنعتی تمام وقت و یا نیمه وقت صورت می گیرد
در  ی آن عمدتا به دست نیروهای انسانیهااست که فعالیت

به طور معمول بین  هاکه تعداد آنخصوص موضوعات کشاورزی 
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نفر است صورت می پذیرد. بعدها کمیسیون برنامه  51تا  57
)مطیعی ا نیز در این تعریف وارد می کند ریزی هند نوع فعالیت ر
 .(0 :5937لنگرودی و نجفی کانی 

در ایران نیز تعاریف متعددی از صنایع روستایی و صنایع کوچك 
ی ذیربط ارایه کرده اند. برخی صنایع هارا محققان و دستگاه

روستایی را مترادف با صنایع دستی و سنتی می دانند. با این وجود 
صنایع روستایی را می توان ترکیبی از صنایع دستی، صنایع 

متکی به مواد اولیه زراعی، دامی، فنی و  5خانگی و صنایع تبدیلی
مواد معدنی موجود در روستا و حوالی آن معرفی کرد )موسوی 

 .(0-1 :5919شاهرودی
در تعریف جهاد سازندگی متناسب بودن این صنایع با مناطق 

ی هاروستایی کشور مورد توجه قرار گرفته و این صنایع به شاخه
چك و صنایع دستی تقسیم صنایع وابسته به کشاورزی صنایع کو

ی زیر برای آن در نظر گرفته شده است )پاپلی هاشده و ویژگی
به نقل از خزایی  221 -229، 5937یزدی و ابراهیمی 

 .(579، 5900قوژدی
صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنایعی اطالق می شود که ارتباط 

ی مختلف بخش کشاورزی هامستقیم و تنگاتنگی با زیربخش
ند. به عبارت دیگر این صنایع با تکمیل فرایند تولید داشته باش

سازی این مواد برای عرضه به بازار مواد کشاورزری، به آماده
جهت ادامه فرایند  ،فروش و مصرف یا به صورت نیمه ساخته

تولید اقدام می کنند. استقرار صنایع تبدیلی در مناطق روستایی 
تولید کشاورزی و  موجب انجام دادن تمام یا بخش اعظم پروسه
گردد و بدین طریق مراحل بعدی آن در چارچوب محیط روستا می

بر کارکرد اقتصادی روستا خواهد افزود. این صنایع به ویژه در 
ی کشاورزی و محصوالت هازمینه جلوگیری از ضایعات فراورده

فسادپذیر و نیز انتقال ارزش افزوده بیشتر به درون اقتصاد روستا 
در تامین باید المقدور حتی. این صنایع اندهی برجستهدارای جایگا

د و یا مکمل و پشتیبان ننیازهای کشاورزی و دامپروری بکوش
و مغایر با  بودهد با شرایط جغرافیایی در منطقه متناسب نباش هاآن

 .ندرشد کشاورزی و دامپروری نباش
در مناطق شهری و روستایی دو نوع صنعت مورد نیاز کشاورزی 

ی تامین صنعتی  به زنجیره که) کشاورزی صنعتید دارد: وجو
این نوع که ) و کشاورزی )مزارع( چند منظوره (بسیار وابسته است

ی تولیدی را ترکیب می کند تا هاکشاورزی، تعدادی از فعالیت
در مناطق حومه شهر،  (.تنوع بیشتری در محصوالت ایجاد کند

                                                           
صنایع تبدیلی صنایع مختص بخش کشاورزی بوده و در جهت تبدیل . 5

قابل عرضه در بازار فعالیت می کنند. محصوالت کشاورزی به محصوالت 
 مانند صنایع قندسازی، پنبه پاک کنی و ...

ره وجود دارد که مزارع کوچك نیمه صنعتی و نیمه چند منظو
را به طور  هاآنبه مقدارکمتری تولید کرده و محصوالت را 

 Mulligan) به نزدیك ترین شهرها تحویل می دهندای منطقه

& Berti 34 :2015,). 
با مروری بر تعاریف ارایه شده در مورد صنایع روستتایی و صتنایع 
کوچك این نتیجه حاصل می شود که هر کشتوری بتا توجته بته 

و اهتداف متورد نظتر تعریفتی از  هاه خاص خود و سیاستتتجرب
صنایع روستایی ارایته داده استت و نتوع استتفاده از هتر معیتار و 

ی ختاص آن کشتور و یتا هتاشاخص برای این تعاریف به ویژگی
حتی سازمان و یا موسسه ارایته کننتده تعریتف صتنایع روستتایی 

و  بتته شتترط افتتزایش درآمتتدای توستتعه منطقتتهبستتتگی دارد. 
ی شغلی افزایش پیدا می کند، آن هتم در صتورتی کته هافرصت

و مواد اولیه و محصوالت کشاورزی نیاز بته ارزش افتزوده داشتته 
 ی غیر سنتی و بهره مندی از صتنایع تبتدیلیهابا روش می توان

 & Doeksen) دستتت یافتتت یبتته ارزش افتتزوده بیشتتتر

Schreiner, 1971: 847)متی  ده استت:. در تعریف کاملتری آم
توان گفت صنایع کوچك روستایی آن دسته از صنایعی هستند که 

درآمد روستاییان  در خدمت کشاورزی و احتیاجات روستاییان بوده،
، به تولید ناخالص ملی کشتور بیفزایتد و در نهایتت را تامین کرده

باعث جلوگیری از مهاجرت نیروی فعال روستا به حاشتیه شتهرها 
ویتت دادن بته توستعه کشتاورزی، الزامتات بتا پتذیرش اول .شود

موردنیاز در سیاست گذاری و مفاهیم صنایع روستایی و نیز صنایع 
یکپارچه در بخش کشاورزی از جمله ابزار کشاورزی و تجهیزات و 

بعنتوان مفهتوم  هالوازم برای تولید کودهای شیمیایی و آفت کش
 اورزی وتوجه کمتری به صنایع غیرکشتبااصلی صنایع روستایی و 

  در نظر گرفته می شودخدمات 
(HassanpourSarhammamiet. Al. 2013:916) جتتتدول .

ی بیان شتده دربتاره ختدمات صتنعتی هاخالصه دیدگاه 9شماره 
 کشاورزی بیان می کند.
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پتس از تعیتین اولین قدم در راه توسعه خدمات صنعتیِ کشاورزی 

ی هتا، انتختاب مکانو راهبردهای توستعه منطقته ای هاسیاست
 هاولویت بندی سرمایه گذاری در آنبهینه برای سرمایه گذاری و ا
 & Mulligan) ی متوثر متی باشتدهتابا توجه به عوامتل و معیار

Berti, 2015) لذا آنچه که در این قستمت متدنظر خواهتد بتود .
 ست. هایت بندی و امتیاز بندی آنوی بهینه و اولهاانتخاب مکان

 خدمات صنعتی کشاورزی مکان یابی. 2-2
عتالوه بتر بهتره وری  هتاناستب فعالیتمکان یابی و پخشایش م

و توزیتع  هابهینه از مکان و فضتا و بته حتداقل رستاندن هزینته
ی و ختدمات، آستایش و آرامتش شتهروندان و هامناسب کاربری

ی اجتماعی متفتاوت را متدنظر هادر گروه هابهبود مناسبات انسان
 منظور. (5919فایی صبه نقل از 5935سلطانی و طالبی، قرار داد )
ی مکان گزینی ارائه کلیه اصولی است که بته موجتب هااز نظریه

آن فعالیتهای خدمات صنعتی، مکان بهینه خود را کته منطبتق بتا 
 .حداکثر سود است، تعیین می کنند

در زمینه مکان گزینی صنعتی، افراد مختلفی ماننتد شتافل، آلفترد 
ان ت بته بیتهتاوبر، اسمیت، پاالندر، لوش، لودر و همچنین گرین

 ی خود پرداخته انتد. اولتین کستی کته بته طتور جتامعهادیدگاه
ی کامل و مفیتدی هاپیرامون نظریه مکان گزینی صنعتی، بررسی

بتود ستپس هتوور ایتن  5373در ستال  "آلفرد وبتر"داشته است 
  .نظریه را بسط و گسترش داده شد

در نظرگترفتن بتا  پایه و اساس نظریه وبر، حداقل کتردن هزینته
. دو ل و نقل، نیروی کار و تجمع گرایی صتنعتی استتعوامل حم

مطرح اند و عامل سوم یعنی تمایل بته ای عامل اول از نظر ناحیه

عوامل محلتی تلقتی متی شتود. )پتاپلی  جزءِگرایی صنعتی تجمع
 (.500: 5910سناجردی،رجبی یزدی و 

از جملته کستانی استت کته مکتان بهینته را عملکتردی از  لوش
نیتز در تحلیتل مکتان  همچنتین شتادونت .داندتقاضای بازار می 

اشاره متی  عامل بازار، جمعیت، نیروی کار و مواد اولیهگزینی، به 
رت استت کته هتااز دیگر نظریه پردازان این موضتوع، گرین .کند

ی حتداقل و حتداکثری استت. بته اعتقتاد او هاابداع کننده نظریه
ه در آن دو مکتانی استت کت ،مکان بهینه بترای استتقرار صتنایع

را از  منحنتتی هزینتته و درآمتتد بیشتتترین دوری گزینتتی و فاصتتله
 (.515-501: 5910سناجردی،رجبی )پاپلی یزدی و یکدیگر دارند 

مکان مناسب برای ارائه خدمات صنایع مکانی است که بیشتترین 
سودمندی را دارا باشد. این مکان ممکن است نه مکتان کمتترین 

آمتد باشتد. در حقیقتت ایتن روش، هزینه و نه مکان بیشترین در
 (.571، 5911)لطیفی،  نتیجه منطقی دو روش قبل است

، مکتان 5موقعیتت یتابیاغلب سه مفهوم  ،در رابطه با مکان یابی
مورد استفاده قرار می گیترد، کته ترجمته  9، و انتخاب محل2یابی

 Orientionفارستتی هتتر یتتك را متتی تتتوان در نظتتر گرفتتت. 
دی برای بخش صتنعت را نشتان متی ی فضایی اقتصاهاموقعیت

دهد و نه نقطه خاصی که باید کارخانه یا صنایع در آن واقع شوند. 
Location  به معنی انتخاب مکان در یك ناحیه یا منطقته استت

 Siteکه تمام عوامل ضتروری تولیتد در آن وجتود داشتته باشتد. 
خاص از یك زمین است که نهایتا صنعت در آن مستتقر ای قطعه

                                                           
1. Orientation 

2. Location 

3.Site  

 محل
 شهرهای کوچك و میانی و روستاها

 کوچك و یا مابین روستاهای صاحب فعالیت تخصصی کشاورزیی هاحاشیه شهر

 نوعیت صنایع
مراحل فرآوری کشت، بسته بندی محصوالت، جمع آوری مواد اولیه و خام و محصوالت  ةهم

ی های توزین و توزیع محصوالت، ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی با هدف رفع نیازهانهایی، محل
 ه خارج از منطقهمحلی در درجه اول و صادرات آن ب

 مراحل توسعه صنایع کشاورزی

 ی منطقه ایهاانتخاب سیاست -5

 مکان یابی استقرار صنایع -2

 ی صنعتی کشاورزیهاسرمایه گذاری، ایجاد و پیشبرد مکان -9

 ی صنعتی کشاورزیهابرنامه ریزی کمی و کیفی مکان -1

 از صنایع و خدمات صنعتی کشاورزیای ایجاد شبکه زنجیره -1
 متوسط، بزرگکوچك،  مقیاس
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باتوجته بته تعتاریف فتوق، از  .(,Helburn, 1943 954) دمی شو
آنجاکه پژوهش حاضر، بته دنبتال مکتان یتابی در ناحیته مشتهد 
براساس عوامل الزم برای ایجاد خدمات صنایع کشاورزی استت، 

 مورد استفاده قرار می گیرد. Locationدر پژوهش حاضر مفهوم 
 

بهینه خدمات صنعتی ِ  یابیمکانمراحل . 2-8

 ناحیه شهری مشهدشاورزی در ک

و تعریف  هاو شاخص هاتعریف عامل. 2-8-1

 محدوده مورد مطالعه

باتوجه به تعدد نظریه پتردازان و با توجه به آن چه که گفته شد و 
ی مختلتتف هتتای مکتان یتتابی در حوزههامحققتانی کتته شتتاخص

کرده انتد، در جتدول خصوصا صنایع و صنایع کشاورزی را عنوان 
ی مکان یتابی ختدمات صتنعتی هاشاخصوامل موثر و ع1شماره 

 کشاورزی به اختصار ارائه شده است.
 

 

 

 

 
 

 ی مکان یابی مراکز خدمات صنعتی کشاورزیهاعوامل و شاخص. 0جدول 
 منابع و مآخذ هاارزش گذاری شاخص هاوزیرشاخص هاشاخص عوامل

عوامل 
دسترسی به 
شبکه حمل 

 و نقل 
 

ی و راه بین دسترسی به راه روستای
 شهری

 ی محلی و ملی . بسیار مناسبهادسترسی به راه
 ی محلی یا ملی . مناسب هادسترسی به راه

 ی ملی و محلی . نامناسبهادسترسی محدود به راه
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 کیلومتری مرکز، نامناسب17فاصله بیشتر از 

Helburn, 1943   / A. da 

Silva, Baker  5& 
Jenane, 2009   / M. 

Picard  & Zeng, 2005 
/ Mogaddam et al, 

2010 
/  5935نوری و همکاران 

/ 5931رنگزن و همکاران5 

/ 5913مکاران5 شفیعی5 و ه/

بیات کشکولی و همکاران 

گلستانی و همکاران5 / 5937

5935 

 فاصله از مرکز حوزه

 

 حداقل فاصله از مرکز منظومه و استان .مناسب
 فاصله حداکثر تا مرکز منظومه و استان نسبتا مناسب

 کیلومتری مرکز، نامناسب27فاصله بیشتر از 

 فاصله از مرکز مجموعه و مرکز استان
 داقل فاصله از مرکز منظومه و استان .مناسبح

 فاصله حداکثر تا مرکز منظومه و استان نسبتا مناسب
 کیلومتری مرکز، نامناسب11فاصله بیشتر از 

 و سایر حرایم هافاصله از حریم شهر

ی های مصوب )در محدودههاعدم قرار گیری در پهنه
شهری و عدم قرارگیری در حریم خطوط انتقال برق 

کیلوولتی(و تشویق به قرار گیری در  177و  592
 ی پیشنهاد شده هامحدوده

عوامل 
وضعیت 

 Hassanpour نامناسب طبقه دو طبقه یك  

Sarhammami et 5177بیش از -5177و7-177 متر 177-5277 تراز ارتفاعی 
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شکل زمین 
 و اقلیم 

 

 ,al,2013/ Helburn متر 5277

1943 / G. 

weinschenck, et al, 

1970 / Mogaddam et 

al, 2010/ P. Bravo-

Fritz, et al, 2015 /  

/  5935نوری و همکاران 
/ 5931رنگزن و همکاران5 

 /5913شفیعی5 و همکاران5 /

 /5935گلستانی و همکاران5 
/ مهدوی، کریم 5937مخدوم، 
 .5911زاده . 

 درصد 0-3 درصد 0تا  شیب زمین 
 3بیش از 

 درصد

 فاصله از حریم فاصله حداکثری سلفاصله از گ
قرارگیری در 
 حریم گسل

اقلیم 
و آب 
 و هوا 

 میانگین بارندگی ساالنه
میلی  177-977
 لیتر

هر اقلیم و آب و 
هوا )به استثنای 
شرایطی که 
نامناسب ذکر 

 شده اند(

در مسیر 
گردبادها و 
بادهای شدید 

موسمی. 
سرعت باد 
غالب بیش از 

کیلومتر در  17
 ساعت

 

 میانگین دمای ساالنه
درجه  21-51

 سانتی گراد
هر اقلیم و آب و 
هوا )به استثنای 
شرایطی که 
نامناسب ذکر 

 شده اند(
 

در مسیر 
گردبادها و 
بادهای شدید 

موسمی. 
سرعت باد 
غالب بیش از 

کیلومتر در  17
 ساعت
 

 درصد 07-17 درصدرطوبت

 سرعت باد غالب
کیلومتر در  91تا 

 ساعت

شکل 
زمین 
و 

 خاک

 بافت
لومی -لومی
 رسی

شنی عمیق، 
شنی لومی کم 
عمق تا عمیق، 
لومی کم عمق 
تا متوسط و 
لومی رسی کم 
 عمق تا متوسط
نیمه تحول 

 یافته

شنی کم 
عمق، رسی 
سنگین یا نیمه 
سنگین و 

خاک 
 هیدرومرف

کم تحول 
دانه  -یافته

بندی خیلی 
 ریز

 عمیق عمق

 ساختمان خاک

ه تحول یافته نیم
و تحول 
یافته/دانه بندی 

 متوسط

   

عوامل قرار 
گیری در 

ی با هاپهنه
 قابلیت کشت

 

 توزیع نیروها کار 

 وجود و تراکم جمعیت و نیروی کار . مناسب
وجود و تراکم جمعت مناسب و نیروی کار نامناسب 

 .نسبتا مناسب
 عدم وجود و تراکم جمعیت و نیروی کار، نامناسب

Manners, 1970   /
Helburn, 1943   / G. 

Judge, 1955   / Beth 

Pudup, 2015 / G. 

weinschenck, et al, 

1970/ A. da Silva, 

 و کشت توسعه وامکان زمین به دسترسی
 نیاز مورد زمین تأمین

 و مزارع کشت محصول. مناسب هاوجود زمین
صول نسبتا ی کشت و مزارع محهانزدیکی به زمین
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 مناسب
 ی با فاصله بیش از دو کیلومتر، نامناسبهازمین

Baker  5& Jenane, 

2009 /M. Picard  & 
Zeng, 2005/ 

Mogaddam, et al 

2010/ P. Bravo-Fritz, 

et al, 2015 /A. Ross, 

1896 

/ 5911مهدوی، کریم زاده . 
ت کشکولی بیا. / 5937محمدی 

 5910عبیری/5937و همکاران 

شفیعی5 و همکاران5 
/  5935/نوری و همکاران 5913

 // 5931رنگزن و همکاران5 
 5935گلستانی و همکاران5 

 ی آبیهادسترسی به پهنه
قرار گیری در بستر رودخانه و حریم آن نامناسب بوده و 
قرار گیری در نزدیکترین مکان به آن مناسب می باشد. 

 کیلومتر مناسب نیست 1-2این فاصله بیشتر از 

 قابلیت و کاربری زمین
 ی آبی و دیمها. زمین سبمنا

 جنگل و مراتع نسبتا مناسب .
 نامناسب . کوهستان و سنگالخ

 
عوامل 

دسترسی به 
ی هاشبکه

 زیرساختی

 

 دسترسی به شبکه آب
کیلومتر و کمتر از آن مناسب بوده که با  5فاصله تا 

کیلومتر، مناسب بودن آن کاسته می  1افزایش فاصله تا 
 متر فاقد وجاهت فنی است.کیلو 1شود و بیشتر از 

Hassanpour 

Sarhammami, et 

al,2013/ Helburn, 

1943 /G. Judge, 1955 

/G. weinschenck, et 

al 1970/ A. da Silva, 

Baker  5& Jenane, 

2009 / P. Bravo-

Fritzet al, 2015 / A. 

Ross, 1896 

/  5935نوری و همکاران 
/ 5931رنگزن و همکاران5 

/ 5913کاران5 شفیعی5 و هم/

بیات کشکولی و همکاران 

گلستانی و همکاران5 / 5937

5935 

 دسترسی به شبکه برق
کیلومتر مناسب، بیشتر از آن با افزایش فاصله 2فاصله تا 

 مناسب بودن آن کاهش می یابد

 دسترسی به شبکه گاز و انرژی
کیلومتر مناسب . با افزودن فاصله مناسب 1فاصله تا 

 می یابد بودن آن کاهش

ی هاسیاست
 5دولت

Hassanpour Sarhammami,et al, 2013 / Helburn, 1943 / G. weinschenck, et al, 1970 / A. da 

Silva, Baker  5& Jenane, 2009 

 5937/ بیات کشکولی و همکاران 5913شفیعی5 و همکاران5 // 5931رنگزن و همکاران5 

 
 

                                                           
...( و هامعافیت تسهیالت،) دولت اقتصادی یهاسیاست توجه معموال مورد که قبیل این از مواردی و اقتصادی ی ویژه ی منطقه بررسی مورد محدوده در اینکه به باتوجه .5

 است، موردتوجه کشاورزی صنایع خدمات یابی درمکان( غیردائمی البته و) گذار اثر عوامل از یکی بعنوان اگرچه دولت، یهاسیاست شاخص لذا نیست، موجود می باشد،
 .شود نمی منطقه لحاظ در مناسب یهاپهنه شناسایی در لیکن
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و محاسبه  املو محاسبه عو هاشاخصتلفیق  .2-8-2

  امتیاز نهایی هر سلول
شاخص و در حتدود  هجده ،عامل ، پنج1جدول شماره با توجه به 

پس از تعریتف  هااین الیه قرار گرفت.یك صد الیه مورد بررسی 

در نرم افزار  هااین الیه ة. همشدو ارزش گذاری با یکدیگر تلفیق 
ArcGIS هاالیتهگتذاری با استفاده از منطق بتولین و رویهتم، 

متتری  217ی پایته هادر ستلول 2شتماره  شکلمطابق با فرایند 
 تلفیق گردید. 

 
 )نگارندگان( و عوامل و تلفیق نهایی آن هافرایند محاسبه امتیاز شاخص .2شکل شماره 

 
ی زیاد امتیاز هر هادر روش جمع امتیاز عوامل در هر سلول تفاوت

و ممکن است که یك  دیده نخواهد شد ،سلول در عوامل مختلف
سلول در عمده ی عوامل امتیتاز بستیار زیتادی داشتته و در یتك 

اما در روش  یین و یا حتی صفر را داشته باشد.عامل امتیاز بسیار پا

ی هتایی کته در عوامتل مختلتف امتیازهاستلول ،هتاضرب امتیاز
 هااین دسته بنتدی امتیاز بیشتری می گیرند. ،نزدیك به هم دارند

 ،مناستب ،در پنج کالس بستیار مناستب 1و9شماره  کلشمطابق 
  .نامناسب و بسیار نامناسب صورت پذیرفته است ،نسبتا مناسب

 
 )نگارندگان( هکتاری4ی هانقشه امتیازبندی نهایی به روش جمع امتیازها در سلول .8شکل شماره 
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 )نگارندگان( هکتاری4ی هایازها در سلولنقشه ی امتیازبندی نهایی به روش ضرب امت .0شکل شماره 

 
ی بهینته و معرفتی هااست که پس از انتخاب ستلول ذکرالزم به 

به خاطر امکان بروز خطا در برداشت اطالعات و یتا تغییترات  ،آن
 ،و همچنین وستعت بستیار زیتاد محتدوده هاآنی احتمالی در پهنه

 (LocalObserveبازدید محلی ) موردهای انتخاب شده سلول
محلتی آن بررستی و تا صحت اطالعتات و وضتعیت  فتگرقرار 

 تطبیق داده شود. 

دار ی اولویتهاانتخاب مکان جمع بندی. 2-8-8

استقرار صنایع با توجه به نزدیکی به مراکز کشت 

 تخصصی 
یی کته هاسلول ،در این مرحله با توجه به دسته بندی مرحله قبل

قترار  مطالعته، مورد ته بودندقرار گرف "بسیار مناسب" در دسته ی
ی بسیار مستتعدی بترای احتدا  هازمین ،هامی گیرند. این سلول

مراکز خدمات صنعتیِ  کشتاورزی هستتند و بستته بته هتر نتوع 
کشاورزی که در اطراف آن وجود دارد، این صنایع می تواند جهت 

با توجه  ،GISبا استفاده از نرم افزار  ،لذا در این قسمت .دهی شود
ی هاکشتاورزی، ستلول یِنزدیکی و پراکنش تولیدات تخصصت به

بسته بته میتزان نزدیکتی بته مراکتز  ،انتخاب شده در مرحله قبل
تخصیص و اولویت دهی می گردند. با توجه به اینکته  ،کشاورزی

محصوالت تخصصی می تواند مورد استتفاده  ةاین عمل برای هم
امپتروری، گنتدم، د چهار نوع محصتولبرای نمونه قرار گیرد، لذا 

 ،را دارنتد تولیدات صتنعتیی روغنی و زعفران که بیشترین هادانه
 مورد بررسی قرار گرفت.

ی چهارگانته ذکتر شتده هتابا توجه به پراکنش هر یك از فعالیت
مستقر در سطح استان که عالوه بر توزیع مکانی، حجتم فعالیتت 

ی هاولمیزان نزدیکی سل و آن نیز در این فاصله لحاظ شده است
ی هاستلول ،به هر یك از مراکز چهارگانه "بسیار مناسب" کالسِ

با این وجود همانگونه که در تصاویر  مورد نظر انتخاب می گردند.
ی هادانته ،برای کشت زعفران ،مشاهده می شود 1و0و0و1شماره 

ستلول بترای استتقرار 51 و 1،51،3 روغنی، گندم و دام به ترتیب
 ن امتیاز را کسب نمودند.صنایع کشاورزی بیشتری
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 صنعتی گندم)نگارندگان( مناسب برای احداث خدمات یهانقشه پراکنش کشت و زمین .4شکل شماره 

 

 
 صنعتی دامپروری)نگارندگان( مناسب برای احداث خدمات یهانقشه پراکنش کشت و زمین .4شکل شماره 
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 )نگارندگان( ی روغنیهاصنعتی دانه مناسب برای احداث خدمات یاهنقشه پراکنش کشت و زمین :4شکل شماره 

 

 
 )نگارندگان( صنعتی زعفران خدمات مناسب برای احداث یهانقشه پراکنش کشت و زمین :3شکل شماره 
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 . نتیجه گیری8

مشاهده می شود مکان مناسب  هاهمانگونه که در نقشه
 استقرار

 
می  1کشاورزی به شرح جدول ی خدمات صنعتی هافعالیت
 باشد.

 

 ی خدمات صنعتی کشاورزیهای مناسب برای مکان گزینی فعالیتهامکان.0جدول

 سایت مناسب برای مکان گزینی فعالیت فعالیت

خدمات صنعتی تولید و 
ی هابهره گیری از دانه

 روغنی
 مناطق شرق و شمال شرق شهرستان چناران

خدمات صنعتی تولید 
 گندم

شرق شهرستان فریمان، جنوب شرق جنوب 
شهرستان مشهد، شرق شهرستان چناران، جنوب 

 طوس و شمال شرق شاندیز

خدمات صنعتی تولید 
 زعفران

جنوب شرق شهرستان فریمان، غرب شهرستان پیوه 
ژن، جنوب شهرستان طوس غرب و جنوب 
 شهرستان تبادکان و جنوب شرقی شهرستان مشهد

خدمات مربوط به 
 دامداری

نوب میان والیت، جنوب شرق شهرستان فریمان، ج
جنوب تبادکان، جنوب شرق شهرستان مشهد، 
شمال شرق شهرستان چناران، مرکز و جنوب طوس 

 و شمال و شرق شاندیز

 

، برنامه ریزی ی بهینه و اولویت دارهابا توجه به انتخاب مکان
جهت سرمایه گذاری و ساماندهی به گردش محصوالت و محل 

معرفی  5و مصرف مطابق با آنچه که در جدول شماره  تولید
ی تعریف هاگردید صورت خواهد پذیرفت. همانگونه که از شاخص

ی خوشه بندی هابر می آید، شاخص 1شده در جدول شماره 
ی جمعیتی های طبیعی هر منطقه، ویژگیهاعالوه بر ویژگی ،شده

الت ید و مصرف محصوو اقتصادی را برای ایجاد شرایط تول
ی اقتصادی ها. آنچنان که ویژگیگیردکشاورزی در بر می

ی هاهمچون اشتغال و میزان تولید محصوالت و نیازمندی
به شکل مکانی درآمده است تا خود را در عرصه  هااقتصادی آن

ی هابر مبنای آن مکان یابی عرصه دسرزمینی نشان دهد و بتوان
 . دهدمورد نیاز را انجام 

 

  منابع
 صنعتی واحدهای یابی مکان مدل ارایه و معیارها تعیین (.5911کمالی، محمدرضا.) و پروین. دوی، سیدمحمدمهدی. فرشچی،هااصغر. علی یخ،ش آل

، 11 ژئوماتیك همایش(، AHP) مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه فرآیند و( MCDA) معیاره چند ارزیابی روش از استفاده با استراتژیك فلزات استخراج
 کشور. برداری نقشه سازمان، انتهر

 گرفتن نظر در با خوزستان استان در کاغذ و چوب صنایع یابی مکان(. 5937. )حمدم ،شمسیان و .جیدم ،عزیزی. لیع ،رفیقی. لیع ،کشکولی بیات
 .500-512 ،جنگل و چوب فناوری و علوم یهاپژوهش مجله. موثر معیارهای
 .سمت انتشاراتتهران:  روستایی، توسعه یهانظریه (5937). حمد امیرم .ابراهیمی و .یزدی، محمد حسین پاپلی
 .سمت انتشارات تهران: پیرامون، شهر یهانظریه .(5910)حسین. رجبی سناجردی، محمد حسین. و یزدی، پاپلی
. ای شبکه تحلیل فرآیند روش به ستانخوز استان در چوب صنایع واحدهای یابیمکان(. 5931) ، محسن.بختیاری و، عظیم. صابری اظم.ک ،رنگزن
 .11-11 .ای منطقه ریزی برنامه فصلنامه
 هنر. گنج انتشارات ، تهران:ای ناحیه عمران و توسعه یهاطرح در اراضی کاربری ریزی برنامه .(5910) .رحیم سرور،
 شهری درون اتوبوسرانی نقل و حمل یهاپایانه گزینی مکان تحلیل و فضایی تویع نظام بررسی(. خرداد ،5935. )یبهط اردکانی، طالبیو  .لیع ،سلطانی
 .570-522(، 51)، ای منطقه و شهری یهاپژوهش و مطالعات(. ANP)ای شبکه تحلیل فرآیند تکنیك از استفاده با شیراز
 شهرستان روستایی مناطق کارگاهی و کوچك صنایع یابی مکان(. 5913. )حمدا ،تقدیسی و .حسن ،محمدی بیك. ید هدایت اهللس ،نوری. روینپ ،شفیعی
 .509-531 (،51) ،ای ناحیه توسعه و جغرافیا مجله. اردستان
 (.217) هفتم، سال برنامه، نامه هفته ،جهان و ایران در روغنی یهادانه و روغن وضعیت (،5910). سلمم عبیری،
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 اطالعات سامانه از استفاده با نفت پاالیشگاه یك استقرار یابی مکان مطالعه(. 5935. )فیهص ،زاده عظیم. عیدس ،مقدم صدرزاده. هرامش ،گلستانی
 .00-11 (،9) ،انرژی و زیست اقتصاد فصلنامه. پرابیت و الجیت یهامدل و جغرافیایی
-572 (،27رتباطات. )ا. فصلنامه علوم اجتماعی و ای ی مکانی در برنامه ریزی منطقهها(. نگاهی اجمالی به تعدادی از تئوری5911) المرضالطیفی، غ

527. 
 برنامه و جغرافیا مجله مرودشت؛ شهرستان در زعفران کشت اقلیمی یهاپتانسیل رزیابیا (،5937) .حسنسلطانی، م .یروزف رنجبر،. سینح محمدی،
 .519 – 511 ،(19) محیطی، ریزی
 .تهران دانشگاه انتشارات سرزمین. تهران: آمایش شالوده (،5937) .جیدم مخدوم،

 (. سرشماری کشاورزی ایران.5939. )کز آمار ایرانمر

 ، استان خراسان رضوی.تقسیمات کشوری (.5931) .مرکز آمار ایران

 استان خراسان رضوی. ،لنامه آماریگزارش تفصیلی سا (.5937. )مرکز آمار ایران

 (. تهران:صنعتی توسعه راهبردهای و هاروش ،هانظریه) یروستای سازی صنعتی و توسعه (،5937) .لی اکبرع کانی، نجفی سید حسن. لنگرودی، مطیعی
 تهران. دانشگاه انتشارات
 .اول چاپ انتشارات موسوی شاهرودی. روستایی، توسعه محور کوچك، صنایع (.5919) .سید محمد شاهرودی، موسوی
، GIS از استفاده با روستایی خدمات مراکز یابی مکان برای ورزقان شهرستان مرکزی بخش بندی پهنه (.5911). سینح زاده، کریم سعود. وم مهدوی،

 .279-221(، 11) جغرافیایی، یهاپژوهش جلهم
 _ علمی مجله. بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون یابی مکان(. 5935. )رگسن ،سلیمانی. باسع ،امینی .ید هدایت الهس ،نوری

 .29-91 (،9. )فضایی ریزی برنامه پژوهشی
 گزارش تلفیق طرح کالبدی ملی ایران، جلد اول، وزارت مسکن ،5901، وزارت مسکن و شهرسازی

 

Da Silva, C., Baker, D., & Jenane, C. (2009). AGRO-INDUSTRIES FOR DEVELOPMENT. The 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

Ross, E. (1896). The Location of Industries. The Quarterly Journal of Economics,, 247-268. 

Beth Pudup, M. (2015). From Farm to Factory: Structuring and Location of the U.S. Farm Machinery 

Industry. Economic Geography, 222-203. 

Doeksen, A., & Schreiner, F. (1971). Contributions of Agricultural Processing Industries to Rural 

Development Objectives. American Journal of Agricultural Economics, 847. 

G. Judge, G. (1955). Agricultural & Applied Economics Association. Journal of Farm Economics,, 

579-577. 

G. weinschenck, W. Herichsmeyer, & F. Aldinger. (1970). The Theory of spatial Equilibrium And 

optimal Location in Agriculture A Survey. Review of marketing and agricultural economics, 3-70. 

Hassanpour Sarhammami, R., Mollabararibandmiri, R., Dabouimoshkabadi, R., Zangenehtabar, J., & 

Choukali, h. (2013). The features and properties of rural industries in Iran and the guidelines to 

develop them. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 920-915. 

Helburn, S. (1943). Location of Industry. The Journal of Land & Public Utility Economics, 263-253. 

M. Picard, P., & Zeng, D.-Z. (2005). Agricultural sector and industrial agglomeration. Journal of 

Development Economics, 106-75. 

Manners, G. (1970). Location Policy for Manufacturing Industry. Royal Geographical Society (with 

the Institute of British Geographers). 

MOGADDAM, M., IRANZADEH, S., & BEVRANI, H. (2010). Determinants of the location choices 

in sugar industry of Iran: using the logit & profit model. Agric. Econ. – Czech,, 448-443. 

Mulligan, C., & Berti, G. (2015). Industry Transformation – Horizon Scan: ICT & the Future of Food. 

London: Networked Society Lab. 

P. Bravo-Fritz, C., A. Sáez-Navarrete, C., A. Herrera Zeppelin, L., & Ginocchio Cea, R. (2015). Site 

selection for microalgae farming on an industrial scale in Chile. Algal Research, 343-349. 



 بزرگپژوهشی پژوهشنامه خراسان -فصلنامه علمی|  42

 

Tambunan, Tulus.” Entrepreneurship Development: SMEs in Indonesia”, Journal of Developmental 

Entrepreneurship, Vol. 12, No. 1, 2007. 

Tambunan,Tulus.”Forces behind the Growth of Rural Industries in Developing Countries. A Survey of 

Literature and A Case Study from Indonesia”, Journal of Rural Studies, Vol. 11, No. 2, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41|مکانیابی مراکز خدمات صنعتیِ کشاورزی 

 
Location of industrial agriculture service centers 

Case study: MASH'HAD urban territory 
 

 5Amirhosein Abdollahzadeh 
2Iman Ghalandarian 

 

Abstract 

Agricultural industry, additives industry in each country by 

definition occurs before and after treatment of farmers to the 

agricultural sector to create more added value employment in 

agriculture. As Khorasan Razavi Province, is the top of the 

beneficiaries or potential, especially in the agricultural 

products industry needed, such as livestock, wheat, saffron and 

oilseeds more than half of the area is the existence of Mashhad 

territory , indicating the potential for development. 

The first step to create agricultural industry, optimum location 

of its establishment. Factors locate agricultural industry 

includes 18 indicators as categorized in 5 important factor 

involve cost value of transport network, the optimal distance 

from the settlements (central city and region), the status of the 

land and climate, making the ability area to grow and access to 

network infrastructure. In addition government policies is 

important but loss that government policies used in the 

location. 

By overlaying layers and factors in GIS (geographic 

information system hardware) on (cells area is 6 hectares), 

with sum point and multiplying point of factors in Mashhad 

Urban territory and the final score is calculated. In finally the 

cells that accumulate more points in proximity to centers of 

specialty crops have been selected. [At this stage, according to 

the classification stage, cells in the category of "very good" 

had been placed under investigation. These cells are highly 

susceptible land for agricultural, industrial service centers, and 

depending on the type of agriculture that surrounds it, this 

industry could be directed. In this part, due to the proximity 

and distribution of specialty agricultural products, therefore, 
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the selected cells in the previous step, depending on the 

proximity to the agricultural centers, allocation and 

prioritization are. Given that this practice can be used for all 

agricultural specialty products, so in the meantime, four types 

of farm product, wheat, oilseeds and saffron are most in need 

of industrial services. 

For saffron cultivation, oilseeds, wheat and cattle, respectively, 

5,14,9 and 15 cells access to high value for the establishment 

of agricultural industry center. 

Key words: Agricultural industry, location, factors, Alternate 

industries, MASH'HAD urban territory 

 

 

 


