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ی و توزیع فضایی صنایع روستایی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ابی مکان

(GIS))نواحی روستایی شهرستان درمیان: مورد مطالعه(  
 3صادقی... و حجت ا 2، غالمرضا یونسی 1دکتر محمود مرادي

  moradi442@yahoo.com،  استادیار دانشگاه پیام نوربیرجند1
  Reza.unosi@gmail.comروستایی استانداري خراسان جنوبی، کارشناس برنامه ریزي 2

 sadeghi8422@yahoocomکارشناس  دفتر روستایی استانداري خراسان جنوبی،  3

  
  
  

هاي اخیربا مهاجرت نیروهاي فعال روستایی مواجه بوده است  هاي بالقوه در سال نواحی روستایی شهرستان درمیان علیرغم ظرفیت -  چکیده
هاي توسعه پایدار  هاي موجود باعث عدم موفقیت طرح یابی و توان هاي صنعتی روستایی بدون توجه به عوامل مکان استقرار فعالیت و ازطرفی

این پژوهش با . باشد هاي شهرستان درمیان از نقطه نظر استقرار صنایع روستایی می ها و محدودیت ظرفیت لذا هدف بررسی. گردد روستایی می
گیري چارچوب اولیه  کتابخانه اي و میدانی گردآوري  و پس از شکل –لیلی اجرا شده و اطالعات مورد استفاده با روش اسنادي تح -روش توصیفی
تعیین و در مرحله بعد با کمک آمار وارقام گردآوري شده به صورت ) طبیعی و انسانی(هاي اثر گذار در استقرار صنایع روستایی  پژوهش شاخص

در . ایجاد شد ARC GISها در نرم افزار  پایگاه داده) هاي طبیعی بودند که مربوط به ویزگی(موجود  Baseهاي  و نقشه Excel رجداول در نرم افزا
انجام شد و در  Index overlayها با کمک تابع  ها مانند ماتریس سلسله مراتبی وزن دهی وسپس تلفیق و روي هم گذاري الیه ي نهایی الیه مرحله

- روستا 61شامل(نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بخش اعظم منطقه . بندي شده است نهایی مربوط به استقرار صنایع زون  نهایت نقشه
 . باشد درصد شرایط ضعیف براي استقرار صنایع می5/26درصد شرایط مناسب و  3داراي شرایط متوسط تا نسبتاً مناسب و ) درصد منطقه  5/70

  
  .GIS، صنایع روستایی، یابی مکان - ها کلید واژه

 

 مقدمه. 1
توسعه پایدار تنها در سایه استفاده اصولی از سرزمین، امکان 
پذیر بوده و بهره برداري منطبق بر قابلیت واقعی زمین است که 

امروزه . شرایط دسترسی به اهداف توسعه پایدار را فراهم می کند
تامین مواد غذایی  هاي روستایی ایران با اینکه عهده دار سکونتگاه

و بخش مهمی از مواد اولیه صنعتی کشور از طریق کشاورزي و 
امور وابسته می باشند اما از نظر چشم انداز عمومی، اکثراً یا تمام 

ها و از جهات مختلف، در محرومیت تاریخی باقی مانده اند،  آن
گیري و دخالت مستقیم در سرنوشت خود،  چه از لحاظ تصمیم

ر اشتغال و درآمد و چه از دیدگاه تأمین نیازهاي چه از نظ
خدماتی و تخصیص اعتبارات متناسب با وسعت و کثرت جمعیت 

برنامه ریزان  ].1[ها در استقالل ملی استراتژیک آن و اهمیت
ها براي حل معضالت  روستایی معتقدند یکی از اصولی ترین راه

پس از « مناطق روستایی، ایجاد صنایع روستایی است چنان که
جنگ جهانی دوم بسیاري از کشورهاي در حال توسعه به منظور 
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ي اقتصادي و اجتماعی بخصوص در نواحی  نیل به توسعه
ها تحت  این روش. هاي مختلفی را تجربه نمودند روستایی روش

عنوان راهبردهاي توسعه شناخته می شود و یکی از راهبردهاي 
ي ناصحیح این راهبردها اما اجرا. مهم توسعه، صنعتی سازي است

در کشورهاي در حال توسعه باعث گسترش صنایع در شهرها به 
دنبال آن افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها براي استخدام در 

ها و نتایج  پس از پدیدار شدن آسیب .]2[»صنایع شهري شد
هاي در  منفی این راهبرد، برنامه ریزان توسعه روستایی در کشور

است جدیدي در اجراي آن اتّخاذ کردند که حال توسعه سی
. مبتنی بر ایجاد صنایع کوچک روستایی به طور غیر متمرکز بود

سال قبل  50از طرف دیگر مباحث مربوط به مکان یابی صنایع از 
در انبوهی از کشورهاي در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت 

ز آن و امروزه دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه ا«و
هاي اساسی توسعه پایدار به  ساماندهی مکان یکی از مؤلفه

حساب می آید که محتواي اصلی آن مبتنی بر ایجاد تعادل میان 
در . »ابعاد اقتصادي توسعه و ابعاد کالبدي و زیست محیطی است

راوسترون در تحلیل   ].3[این زمینه نوع دیدگاه ها متفاوت است
ه هزینه نیروي کار، مواد اولیه، مکانیابی واحدهاي صنعتی، ب

نقل را به  زمین، بازار و سرمایه توجه عمیق داشت ولی حمل و
ترین عامل در نظر گرفت  ترین و تعیین کننده عنوان اساسی

همچنین طبق نظریه روستو، تکنولوژي علمی و مهندسی، ]. 4[
مدیریت سرمایه و دسترسی به نیروي کار ارزان از مهمترین 

 ].5[ن کننده در مکانیابی واحدهاي صنعتی هستندتعیی عوامل
 در آن نقش و روستایی صنایع زمینه دریگر سحابی، د مطالعه در

 مورد در تصمیم گیري و ارزیابی امکان سنجی، به کشور توسعه
  .]6[پرداخته است صنایع در ایجاد سرمایه گذاري

در سالهاي اخیر مطالعات مکان یابی به عنوان یکی از عناصر 
کلیدي در موفقیت و بقاي مراکز صنعتی هم در سطح ملی و هم 

که توجه به آن تأثیر زیادي ].2[در سطح بین المللی مطرح است
در حقیقت مکان یابی براي یک . در موفقیت هر فعالیت دارد

، با در نظر گرفتن عوامل و بصنعت را، انتخاب مکان مناس
هدف  ،به نحوي که نددان هاي مؤثّر درفعالیت صنعتی می شاخص
مربوط  يسامانه قادر است تا داده ها نیا ].2[شود اي بهینه  ویژه

آن ها  یفیرا به همراه اطالعات توص دههایپد یمکان تیبه موقع
برنامه  ،ینگه دارد و به طور همزمان جهت طراح کپارچهیبه طور 

 توجه). مخدود(ردیقرار گ يو حل مشکالت مورد بهره بردار يزیر
 از پیشگیري براي صنایع استقرار براي یابی مکان لۀمسئ به

 و شایسته استفاده همچنین و محتمل زیستی محیط هاي بحران
 موضوعات از یکی ].7[سرزمین پهنۀ امکانات ازجمیع پایدار

 باالخص و دولت، توجه مورد اخیر هاي سال در که است جدیدي
 محیط حفاظت سازمان وهمچنین ریزي برنامه و سازمان مدیریت

  ].8[است گرفته قرار زیست
ها و  در ایران روستاها در ابعاد مختلف دچار نارسایی 
اجتماعی و  -هاي مستمر از جمله مشکالت اقتصادي ضعف

کالبدي هستند که عمدتاً ناشی از ضعف مدیریت و عدم اجراي 
هاي توسعه روستایی در سالهاي  ها و برنامه صحیح سیاست

مه ریزي مربوط به استقرار و ایجاد گذشته بوده است که برنا
  . صنایع روستایی نیز از این امر مستثنی نیست
هاي بالقوه  رغم ظرفیت نواحی روستایی شهرستان درمیان علی

در بخش منابع انسانی، منابع کشاورزي و دامی و منابع معدنی، 
هاي اخیر، کمبود  هاي پی در پی سال به خاطر خشکسالی

هاي شغلی  وسعه و کمبود یا نبود فرصتهاي مناسب ت زیرساخت
مناسب با مهاجرت جوانان و نیروي فعال روستایی به شهرها 

 -هاي محیطی رسد با توجه به توان به نظر می. مواجه بوده است
هاي صنعتی  انسانی محدوده مورد مطالعه، ایجاد و استقرار فعالیت

هاي  شاخص تواند با ارتقاء روستایی به عنوان یک راهکار اصلی می
اجتماعی و اقتصادي باعث بهبود شرایط زیست در روستاها شده 

ي رونق کسب و کار، تولید و بالطبع کاهش مهاجرت از  و زمینه
هاي  ها و پتانسیل از آنجا که عدم توجه به اولویت. روستاها گردد

ها از یک  اي و میزان تطابق و هماهنگی نوع فعالیت با آن ناحیه
ز فاکتورها و عوامل محیطی در مکان یابی صنایع طرف و غفلت ا

هاي  از طرف دیگر، عالوه بر اینکه باعث عدم موفقیت طرح
صنعتی روستایی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می 

هاي جدي به محیط زیست  شود، ممکن است باعث ایجاد آسیب
لذا . ودها و امکانات موجود نیز ش ها، ظرفیت و هرز رفتن سرمایه

این پژوهش به دنبال آن است تا با برّرسی عوامل متعدد محیطی 
هاي شناخته  ها و شاخص و انسانی و با مد نظر قرار دادن اولویت
هاي بهینه براي  مکان«: شده به این سؤال اساسی پاسخ دهد که

  وستایی در شهرستان درمیان کدامند؟استقرار صنایع ر

  متن اصلی .2

  مطالعه محدوده مورد.2-1
شهرستان درمیان به مرکزیت شهر اسدیه، یکی از 

( این شهرستان در . هاي استان خراسان جنوبی است شهرستان
و  33°تا  32′و 32°طول شرقی و  47′و  60°تا  28′و  °59
و در حال حاضر داراي سه بخش ) درجه عرض شمالی  ′21
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دهستان و سه نقطه شهري می  6مرکزي، قهستان و گزیک، 
کیلومترمربع وسعت  797هزار  5شهرستان درمیان  ].9[شدبا

. درصد مساحت کلّ استان را در برگرفته است 1/6دارد که 
نشان می دهد که جمعیت  87برآورد جمعیت شهرستان در سال 

درصد از جمعیت استان را به  3/8نفر بوده که  54743شهرستان 
پارچه آبادي  171این شهرستان داراي . خود اختصاص داده است

آبادي خالی  26روستا داراي سکنه و  145است که از این میزان 
  ].10[باشد از سکنه می

  
  نقشه محدوده مورد مطالعه) 1(شکل

  روش تحقیق .2-2
خانوار  20ي آماري این تحقیق شامل روستاهاي باالي  جامعه

روستا است که از نظر زیرساخت داراي اولویت می  92و به تعداد 
نفر بوده  19823،  1385باشند و جمعیت آنها براساس سال 

و ) ها ظرفیت(در این تحقیق هدف اصلی سنجش امکانات.. است
هاي صنعتی شهرستان درمیان به کمک  یابی استقرار فعالیت مکان

... و Arc GISو نرم افزارهاي ) GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی 
اي  الیه ArcGISها در نرم افزار  براي هر یک از این شاخص. است

 Spatial Analyst àها با کمک دستور  تمام این الیه. تهیه شد
Reclassify 6مجموعاً با این روش براي . گذاري شدند ارزش 

گذاري تهیه  هاي ارزش شاخص انسانی الیه 20شاخص طبیعی و 
مدنظر بوده  100تا  0ها مبناي  براي ارزش گذاري این الیه. شد

هاي مختلف در دو گروه طبیعی و  است از آنجائیکه تأثیر شاخص
انسانی یکسان نبوده، براي هر شاخص بدین منظور ابتدا وزن 

با استفاده مشابه مدل  9تا 1(کلی براي هر گروه تعریف شد
ختی و مشابهت نسبی به دلیل یکنوا). ماتریس سلسله مراتبی

ي مورد بررسی از کل امتیاز  عوامل طبیعی در سرتاسر منطقه

به عوامل انسانی اختصاص % 60به گروه عوامل طبیعی و % 40
پس با کمک دو معیار اولویت هر شاخص در گروه و . یافته است

متأثر ) صنایع استخراجی، تبدیلی، سنتی(تعداد گروههاي صنعتی
و . ها تعیین شده است فرعی در گروه از شاخص، وزن هر شاخص

  . در وزن دهی نهایی هر شاخص از فرمول زیر استفاده شده است

Ri
Gi

N
Ssi ×

′
=

  
= si  وزن نهایی هر شاخص؛= Gi هاي صنعتی  تعداد گروه

= S )منظور صنایع تبدیلی ، استخراجی ، دستی (متأثر از شاخص
تعداد  N =گروه؛  اولویت هر شاخص در Ri =وزن کلی گروه؛ 
) 1(جدولدر . )6در عوامل طبیعی و انسانی (شاخص هر گروه

در طبیعی و انسانی مورد استفاده ) متغییرها(ها و معیارها  مؤلفه
  .تحقیق بیان شده است

  یابی مکان يها اریها و مع مؤلفه)1(جدول

  
  تحقیقها و نتیجه گیري یافته . 3

هاي نهایی و نتیجه کلی بدلیل رعایت حجم مقاله فقط نقشه     
الیه نهایی حاصل از تلفیق نقشه )2( شکل. تحقیق بیان می گردد
هاي مختلف  الیه مربوط به شاخص 26و روي هم گذاري 

الیه  نقشه )3( شکلو ) شاخص 20(و انسانی) شاخص 6(طبیعی
با توجه . هاي ارزش گذاري شده این شاخص ها را نشان می دهد

هاي  که هرمنطقه از نظر قابلیت شود این نقشه مشخص می به
بخش متفاوت تقسیم  4هاي صنعتی به  مربوط به استقرار فعالیت
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شده است که با توجه به امتیاز تعلق گرفته به هر بخش مطابق 
  .درجه بندي شده اند)2(جدول 

استقرار  يها تیاز نظر قابل انیشهرستان درم يدرجه بند) 2(جدول
  ).محاسبات نگارنده گان(عیصنا

  
  یو انسان یعیطب يشاخص ها ییشده نها ينقشه ارزش گذار)2(شکل

  

  
  

  یو انسان یعیطب يشاخص ها)index overlay(یینقشه نها)3(شکل

  
  

نشان می دهد که بخش اعظم نهایی در مجموع بررسی نقشه 
براي ) درصد 5/70(منطقه داراي شرایط متوسط ونسبتاً مناسب 

هت بررسی دهستان ها با ج. استقرار صنایع روستایی می باشد
یگدیگر به طور جداگانه وضعیت هر دهستان از نظر  قابلیت 

، سپس با آزمون )3جدول(استقرارصنایع و میانگین وزنی محاسبه
samples Test Paired  به صورت زوجی مقایسه شده است در

وضعیت از مقایسه زوجی دهستان ها بدست آمده که  36مجموع 
حالت باقی مانده  15در نهایت  وضعیت هاي مشترك حذف و

نتایج حاصل ازمقایسه زوجی دهستان نشان می دهد، سطح است 
در  H0است لذا 0.05ها بزرگتر از  در تمامی فرض) sig(معناداري 

هاي مختلف  شود، که بین دهستان تمامی مفروضات باال تأیید می
شهرستان درمیان از نظر قابلیت استقرار صنایع روستایی تفاوت 

  ).4جدول(عنا داري وجود نداردم

مساحت دهستان از نظر قابلیت استقرار صنایع و میانگین وزنی )3(جدول
  )هاي تحقیق یافته(آن

  
  )هاي تحقیق یافته( )samplesTest paired(نتایج آزمون) 4(جدول

  
جهت بررسی وضعیت موجود صنایع از نظر مکان یابی نقشه 

کندگی مهم ترین صنایع روستایی منطقه تهیه شد و سپس ي پرا
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هاي  ي درجه بندي شده ي منطقه از نظر قابلیت این نقشه با الیه
با توجه به  ).4(لشک. استقرار صنایع روي هم گذاري شده است

مورد صنایع روستایی مهم 10این نقشه مشخص می شود که از 
مناسب و  درصد در مناطق داراي درجه ي 80مورد یعنی  8

توان از کارخانه سیمان و  تقریباً مناسب قرار گرفته اند که می
سنگ بري و جدول زنی در دهستان گزیگ و مجتمع دامداري و 

و ) یابی داراي طرح مکان(اي و ناحیه صنعتی و گشتارگاه گلخانه
درصد  20مابقی . استخر ماهی در دهستان میاندشت نام برد

بنابراین . توسط واقع شده اندصنایع در محدوده ي ضعیف و م
هاي داراي قابلیت باال از  اکثر صنایع روستایی موجود در مکان

به عبارت دیگر .هاي طبیعی و انسانی مکانیابی شده اند نظر توان
یعنی مکان یابی صنایع روستایی در محدوده ي مورد مطالعه با 

  .توجه به ظرفیت هاي طبیعی و انسانی صورت گرفته است
  

  
  نقشه پراگندگی صنایع) 4(شکل

  )یافته هاي تحقیق(پراکندگی صنایع مهم)5(جدول
  

نتایج حاصل از تجربه و تحلیل نرم افزاري نشان می دهد به 
طور کلی شرایط طبیعی در محدوده شهرستان درمیان از 

به عنوان مثال از نظر . (یکنواختی و شباهت نسبی برخوردار است
با ) و تا حدودي تپوگرافی و منابع آبنوسانات دما و میزان بارش 

هاي طبیعی و انسانی و درجه بندي شهرستان  تلفیق شاخص
نتایج نشان می دهد که بخش اعظم منطقه شرایط متوسط تا 

-روستا 61شامل (باشد  نسبتاً مناسب براي استقرار صنایع می
درصد کل وسعت منطقه داراي شرایط  3درعین حال فقط) 5/70

 4/1تقریباً ). روستا 5شامل(تقرار صنایع است مناسب براي اس
شود از نظر استقرار صنایع شرایط  روستا می 25منطقه که شامل 

هاي  به طور کلی تفاوت معنا داري بین دهستان. ضعیفی دارد
مختلف شهرستان درمیان از نظر استقرار صنایع روستایی وجود 

  . ندارد
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