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  چکيده
  

 فرآوري صنايع و عام طور به روستايي صنايع توسعه و استقرار در اساسي هاي مولفه از مكاني عوامل
 استقرار بر مؤثر مكاني عوامل بررسي هدف با تحقيق اين .است خاص طور به كشاورزي محصوالت

 جامعه و شده انجام پيمايشي روش به شمالي خراسان استان در كشاورزي محصوالت فرآوري صنايع
 واحدهاي  گونه اين تعداد بودن محدود دليل به كه بوده  فرآوري صنايع صاحبان و مديران تحقيق آماري
 طريق از نياز مورد هاي داده .است گرديده مانجا سرشماري صورت به تحقيق ،=N)٤٣( استان در فرآوري
 روستايي صنايع كارشناسان نظرات از استفاده با پرسشنامه صوري روايي و شده گردآوري پرسشنامه
 سنجش مقياس پايايي و تعيين شمالي خراسان استان معادن و صنايع كل اداره و كشاورزي جهاد سازمان
 كرونباخ آلفاي ضريب طريق از نيز كشاورزي محصوالت ريفرآو صنايع استقرار بر مؤثر مكاني عوامل

 ها داده تحليل و گرديد استفاده عاملي تحليل تكنيك از ها داده تحليل و تجزيه براي .آمد بدست )٨٧/٠(
 پشتيباني، خدمات به دسترسي عامل شش كه داد نشان بررسي نتايج .گرفت انجام SPSS محيط در

 و اداري خدمات به دسترسي محيطي، زيست و طبيعي عامل بنايي، زير خدمات توليد، عوامل به دسترسي
 اين .مؤثرند روستايي مناطق در كشاورزي محصوالت فرآوري صنايع استقرار در نقل و حمل شبكه
 استقرار مكان بر مؤثر عوامل واريانس از درصد ٧/٧ و ٨/٧ ،٧/١٠ ،٢/١١ ،٢/١٤ ،٤/٢٧ ترتيب؛ به عوامل
 عامل شش اين بوسيله شده تبيين واريانس مجموع .كردند تبيين را كشاورزي تمحصوال فرآوري صنايع
 مواد توليدات به دسترسي الزم، زيرساختهاي با كافي و مناسب زمين تامين ميان؛ اين در .بود درصد ٧٩
 و ارتباطي خطوط و راهها شبكه به مطلوب دسترسي برق، شبكه به دسترسي باغي، و كشاورزي اوليه

 نظر از صنعتي واحدهاي استقرا براي مناسب سايت انتخاب در اول اولويت پنج گاز شبكه به دسترسي
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 در را مهمي سهم و عرضه بازار به تري مطلوب صورت به
 بخش اشتغالزايي و اقتصادي رشد و ضايعات كاهش

 Ardabil Agricultural- Jihad) باشد داشته كشاورزي

Organization, 2007) .و تبديلي صنايع استقرار اما 
 كه دارد ارتباط عواملي سري يك به كشاورزي تكميلي
 ايفاء صنايع نوع اين استقرار و ايجاد در را مهمي نقش
 موضوع اين ،يصنعت يگزين مکان اهميت علت به .كنند مي
 دانان يجغراف توجه مورد همواره دور يها گذشته از

(Taleghani, 2000) و يهمکار .است بوده اقتصادانان و 
 يها شهياند قيتلف و شمندانياند از گروه دو نيا مشارکت

 يابي مکان قواعد يريگ شکل يبرا نهيزم هک بود آنها
 فراهم را يصنعت موسسات نهيبه مکان نييتع و ها تيفعال
 مكاني هاينظريه از بسياري. (Kalantari, 2001) كرد
 از قبل اما دارند، نوزدهم قرن اقتصادي تفكرات در ريشه
 ارائه اقتصادي رشد پيشگامان توسط نيز هاييديدگاه آن

 آدام نظير انگليسي اقتصاددانان يبرا .است گرديده
 مكان ريكاردو ديويد و ميل استوارت  جان اسميت،
 ازادم فضايي توزيع از كاركردي صنعتي، هاي فعاليت

 اين اساس بر .است صنعتي كارگران تغذيه براي كشاورزي
 اين  كه دنكن مي پيدا گرايش نواحي به صنايع تفكرات
 .دنباش خورداربر كشاورزي توليدات مازاد از نواحي
 ،۱۷۷۵‐ ۱۸۱۰ هايسال بين در اسميت آدام هاي نوشته
 سيماي نقل و حمل و تكنيكي هاي نوآوري كه اي دوره در

 صنعتي مدل يك از هايي سرنخ داد مي تغيير را بريتانيا
 و اقتصاددانان نوزدهم قرن آخر ربع در اما .داد ارائه شدن
 كردن فرموله به زيادي عالقه آلماني پردازان نظريه بويژه

 دادند نشان خود از مناطق درون در مكاني الگوهاي
(Kalantari, 2001) .دهد مي نشان موضوع ادبيات بررسي 

 سه خود گيري شكل روند در يابي مكان هاي تئوري كه
 توان مي بطوريكه ند،ا گذاشته سر پشت را تكاملي مرحله
 گروه سه قالب در را فكري حوزه اين پردازان نظريه
  .كرد بندي دسته

 امر در ها هزينه نمودن حداقل محور بر :اول دسته
 دسته اين صاحبنظران مهمترين .اند داشته تأكيد يابي مكان

  .وبر آلفرد و تونن فون :از عبارتند
 امر در بازار تحليل و تجزيه نظريه بر :دوم دسته
 اين پردازان نظريه مهمترين از .اند داشته تأكيد مكانيابي
 اشاره پرو و كرستالر والتر لوش، آگوست به توان مي دسته
  .كرد

 حداكثر نظريه منظر از را يابي مكان موضوع :سوم دسته
 گرينهات، مانند پردازاني نظريه كه اند داده قرار نظر  مد سود
 اين جزء اسميت و وبر ،رنر روستو، راپسترن، ايزارد، والتر
  . (Daghigh, 1999) گيرند مي قرار فكري گروه

 مؤثر عوامل کردن زهيتئور جهت در تالش نياول ظاهراً
 تونن ون کيهنر جان توسط ياقتصاد يها تيفعال مکان بر

 است گرفته انجام يالديم ۱۸۲۶ سال در يآلمان
(Kalantari, 2001) اصول گذار هيپا يو تفکرات اساس که 

 يها يتئور« نام به حوزه اين در که ديگرد يکيتئور
 حمل نهيهز. (Shokoei, 2000) است شده هشناخت »يمکان
 به تونن ون يمکان يها يتئور در گذار ريتأث عوامل از نقل و

 قرن در يابي مکان مدل نيمؤثرتر ديشا .رفت يم شمار
 ليآش و شافل مانند زين لئونارد .باشد وناردلئ مدل نوزده،
 مکان نييتع در را مصرف بازار تياهم با نقش ،ايلور

 ليتحل در ترونراوس .است نکرده فراموش تيفعال مناسب
 مواد کار، يروين نهيهز به ،يصنعت يواحدها يابي مکان
 و حمل يول داشت قيعم توجه هيسرما و بازار ن،يزم ه،ياول
 در عامل نيتر کننده نييتع و نيتر ياساس عنوان به را نقل
 هينظر طبق نيچن هم. (Kalantari, 2001) گرفت نظر

 و هيسرما تيريمد ،يمهندس و يعلم يژتکنولو روستو،
 عوامل نيمهمتر از ارزان کار يروين به يدسترس

 هستند يصنعت يواحدها يابي مکان در کننده نييتع
(Tavalaei, 2002). يابي مکان يعموم مدل به توجه با اما 

 ،يصنعت مکان انتخاب در فوق، مالحظات كنار در
 گسترش، و رهاانبا کارخانه، يبرا يکاف نيزم به يدسترس
 کار يروين مناسب، نقل و حمل خدمات ،يکاف آب منابع
 در ياراض يکاربر نهيزم در يقانون موانع وجود عدم ،يکاف

 مناطق جنگل، ،يکشاورز مانند ياراض ريسا با ارتباط
 مد ديبا نيز يطيمح ستيز مالحظات و رهيغ و يمسکون
 ها، يروتئ اين كنار در. (Kalantari, 2001) رديگ قرار نظر

 كه است هگرفت انجام ديگر محققين توسط نيز تحقيقاتي
 زمينه در خود مطالعه در Sahebi (1995) ميان اين در

 امكان به كشور توسعه در آن نقش و روستايي صنايع
 در گذاري سرمايه مورد در گيري تصميم و ارزيابي سنجي،
 براي بازار وضعيت نظير ابعادي به و پرداخته صنايع ايجاد

 عوامل تأثير تقاضا، و عرضه وضعيت و توليدي محصوالت
 و دولت پشتيباني وضعيت ،بازار بر اجتماعي و اقتصادي
 مالحظات ،پروژه ريسك ها، هزينه ،آن هاي گذاري سياست
  افزوده، ارزش ميزان نظير ديگر اقتصادي و فني
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  است كرده تاكيد اشتغال هايفرصت ايجاد ميزان
(Sahebi, 1995). Sharifian (2001) در خود بررسي 

 روستاها توسعه در روستايي صنعتي نواحي نقش زمينه
 اجتماعي، اقتصادي، ابعاد ،)مشهد آباد امان صنعتي ناحيه(

 مد صنايع توسعه و ايجاد در را منطقه جغرافيايي و طبيعي
 شبكه تقاضا، بازار انرژي، زمين، وجود بر و داده قرار نظر
 به همچنين او .است كرده يدتاك امنيت و نقل و حمل
 كشور در صنايع استقرار براي اپيتيم وضعيت تعيين
 خدمات اقليمي، طبيعي، استعداد وجود و پرداخته

 صنايع استقرار در را انساني نيروي و تكنولوژي ساختي،رزي
 امنيتي، فيزيكي، عوامل نيز، Zakeri (2004)  .داندمي موثر
 و هازيرساخت وجود مصرف، بازار انساني، نيروي آب، منابع

 با .داندمي كننده تعيين صنايع استقرار در را مكمل صنايع
 يابي مكان بر مؤثر شده ذكر متغيرهاي و عوامل به توجه
 كشاورزي محصوالت فرآوري صنايع و عام بطور صنايع
 )۱( شكل قالب در مطالعه اين نظري چارچوب ،خاص بطور
 ياصل هدف شده، ارائه ينظر مدل به توجه با .ديگرد ارايه
 عيصنا استقرار  مکان بر مؤثر عوامل تحليل قيتحق نيا

 از يشمال خراسان استان در يکشاورز يليتکم و يليتبد
 اين از تا باشد يم  صنايع گونه اين مديران و صاحبان نظر
 انتخاب در مكاني هاي مؤلفه كردن لحاظ با بتوان طرق
 هاي مزيت از كه مودن عمل اي شيوه به صنايع براي سايت
 را آنها وري بهره و كرد استفاده مطلوب صورت به مكاني
  .داد ارتقاء

  

   
 كشاورزي فرآوري صنايع استقرار بر گذار تأثير مكاني عوامل نظري مدل ‐۱ شكل

  
   ها روش و مواد

 دو در که است كاربردي قاتيتحق نوع از پژوهش نيا
 بخش در .گرفت انجام يشيمايپ و يا خانهکتاب سطح

 در مؤثر مكاني عوامل و ها مؤلفه يبررس به يا کتابخانه

 بخش در و شد پرداخته كشاورزي فرآوري صنايع استقرار
 از نظر مورد متغيرهاي به مربوط اطالعات نيز ميداني
 قرار تحليل و تجزيه مورد و آوري جمع پرسشنامه طريق
 هاي شهرستان قيتحق نيا در العهمط مورد محدوده .گرفت

 دسترسي به
 نيروي كار

مكان يابي صنايع
  فرآوري محصوالت

 كشاورزي

دسترسي به مواد
 اوليه كشاورزي

دسترسي به بازار 
 مصرف

 سرمايه

 زمين

 انرژي

شرايط محيطي
 و اقليمي

 آب
شبكه حمل و 
 نقل و ارتباطات

وجود صنايع 
 مكمل

سياستهاي 
 حمايتي دولت

امنيت سرمايه 
 گذاري 

زيست عوامل 
  محيطي
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 شامل آن يآمار جامعه و يشمال خراسان استان ششگانه
 محصوالت فرآوري عيصنا صاحبان يا رانيمد از نفر ۴۳

 حال در آنها توليدي واحدهاي که بودند كشاورزي
 سازمان از سيتأس پروانه يا و بوده فعاليت و برداري بهره
 خراسان استان عادنم و صنايع سازمان يا يکشاورز جهاد
 به نمونه جامعه .بودند احداث درحال و افتيدر يشمال
 طريق از نياز مورد اطالعات و بوده سرشماري صورت

 كارشناسان از تعدادي طريق از آن روايي كه  پرسشنامه
 كرونباخ آلفاي طريق از آن پايايي و روستايي صنايع

 ليتحل و تجزيه براي .شد گردآوري بود، شده تاييد )۸۲/۰(
 ليتحل تكنيك از في،يتوص هاي آماره بر عالوه ها داده
 استفاده ها مؤلفه بندي دسته و تلخيص براي يزن يعامل
 بر هاعامل تعداد و وريماكس روش به عاملي چرخش .شد

 از استفاده با زين پردازي داده و تعيين كيسر مالك اساس
  .گرفت انجام ندوزيو تحت SPSS افزار نرم

  
  بحث و جينتا

 استان تيجمع ۱۳۸۵ سال يشمار سر اساس بر
 تعداد، اين از که بوده نفر ۷۴۶۸۳۳ شمالي خراسان

 حالي در هستند، ساکن روستايي نقاط در درصد ۹۷/۵۹
 حاكي كه است درصد ۵/۳۱ كشور كل براي ميزان اين كه
 استان اين اقتصادي ‐اجتماعي ساختار بودن روستايي از
 مجموع از. (Statistical Center of Iran, 2007) باشد مي
 صنعت، بخش در درصد ۶۸/۳۱ شهرستان نيا نيشاغل
 در درصد ۲۲/۲۸ و يکشاورز بخش در درصد ۱۰/۴۰

 ,Statistical Center of Iran)دارند تيفعال خدمات بخش

 اقتصاد در كشاورزي بخش نقش نشانگر اين و، (2007
 يها تيمز و ها ليپتانس ها، توانايي وجود .باشد مي استان
 براي الزم هاي زمينه وجود از يحاک استان كشاورزي ينسب

 وتكميلي تبديلي صنايع به مربوط يها تيفعال گسترش
 تبديلي صنايع واحد ۴۳ حاضر حال در .باشد مي يکشاورز

 در )باغباني و زراعت بخش زير در( يکشاورز تكميلي و
 شدبا مي احداث يا فعاليت حال در شمالي خراسان استان

(Rural Industries Department, 2007) .اين در كه 
 اطالعات اساس بر .گرفتند قرار بررسي مورد مطالعه

 ع،يصنا اين صاحبان و رانيمد يسن نيانگيم ،يدانيم
 از درصد ۱/۷۲ الت،يتحص زانيم نظر از و بود سال ۳/۳۷

 .بودند باالتر و پلميد التيتحص يدارا مطالعه مورد جامعه
 كه بود، سال ۸/۶ صنايع مديران مديريت سابقه ميانگين
 نظر از .بود سال ۲۵ آن بيشترين و سال يك آن كمترين

 يکشاورز يليتکم و يليتبد عيصنا از درصد ۷/۹۰ مالكيت،
 حدود در .بودند تعاوني بقيه و يخصوص مالكيت داراي
 ۷ فقط و بجنورد، شهرستان در واحدها اين از درصد ۹/۳۴

 توزيع نحوه .دارند  استقرار جاجرم رستانشه در آنها درصد
 جدول در شمالي خراسان استان تكميلي و تبديلي صنايع

   .است شده هيارا )۱(
  

 استان تكميلي و تبديلي صنايع استقرار محل ‐۱ جدول
  شهرستان تفكيك به شمالي خراسان

  درصد  تعداد   استقرار محل شهرستان
  ۶/۱۱  ۵  اسفراين
  ۹/۳۴  ۱۵  بجنورد
  ۷  ۳  مجاجر
  ۳/۲۳  ۱۰  شيروان
  ۷  ۳  فاروج
  ۳/۱۶  ۷  سملقان و مانه
  ۱۰۰  ۴۳  جمع

  
 موفقيت و توسعه در مكاني عوامل اينكه به توجه با
 دارند اي كننده تعيين نقش تكميلي و تبديلي صنايع
 و الگوها تحليل و موضوع ادبيات بررسي با بنابراين
 خيبر صنايع، استقرار مكان زمينه در موجود هاي مدل
 گرفتند قرار شناسايي مورد زمينه اين در گذار تآثير عوامل

 توسعه و استقرار در متغيرها اين از يك هر نقش سپس و
 مديران و صنايع صاحبان نظر از تكميلي و تبديلي صنايع
 نظر اجماع طريق از و گرفت قرار ارزيابي مورد واحدها اين
 واحدهاي هتوسع و استقرار نظر از عوامل اين اولويت آنها

 خراسان استان در باغي و كشاورزي محصوالت فرآوري
 عوامل بندي اولويت به مربوط نتايج .گرديد تعيين شمالي
 آماره اساس بر تكميلي و تبديلي صنايع استقرار در مؤثر

 اساس بر .است گرديده هيارا )۲( جدول در تغييرات ضريب
 با كافي و مناسب زمين مينأت آمده، بدست نتايج

 اوليه مواد توليدات به دسترسي الزم، هاي زيرساخت
 دسترسي برق، شبكه به دسترسي باغي، و كشاورزي
 به دسترسي و ارتباطي خطوط و ها راه شبكه به مطلوب
 هاي اولويت ترتيب به تغييرات، ضريب كمترين با گاز شبكه
 و تبديلي صنايع توسعه و استقرار در را پنجم تا اول

  .دارند تكميلي
 استقرار در مؤثر مكاني هاي مؤلفه از تصويري هيارا ايبر
 در آنها بندي طبقه و تلخيص و تكميلي و تبديلي صنايع
 بر  تاثيرگذار متغيرهاي گرديد سعي عامل، تعدادي قالب
 قرار تحليل و تجزيه مورد عاملي تحليل تكنيك اساس
  هاداده  بودن  مناسب  تعيين  براي  KMO  آزمون .گيرند
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  صنايع مديران ديدگاه از تكميلي و تبديلي صنايع استقرار موثردر مكاني عوامل بندي اولويت ‐۲لجدو
  غييراتت ضريب معيار انحراف  ميانگين  تكميلي و تبديلي صنايع استقرار در مؤثر عوامل  رديف
  ۰۴/۰  ۲۱/۰  ۹۵/۴      الزم زيرساختهاي با كافي و مناسب زمين وجود  ۱
  ۰۸/۰  ۴۱/۰  ۸۶/۴       باغي و كشاورزي اوليه ادمو توليدات به دسترسي  ۲
  ۰۹/۰  ۴۴/۰  ۷۴/۴          برق شبكه به دسترسي  ۳
  ۱۰/۰  ۴۹/۰  ۷۴/۴      ارتباطي خطوط و راهها شبكه به مطلوب دسترسي  ۴
  ۱۲/۰  ۵۵/۰  ۷۲/۴        گاز شبكه به دسترسي  ۵
  ۱۲/۰  ۵۵/۰  ۷۲/۴  ...) و مكمل صنايع وجود صنعتي، نواحي مثل( تجمع از ناشي هاي صرفه  ۶
  ۱۲/۰  ۵۵/۰  ۵۶/۴ كافي آب منابع وجود  ۷
  ۱۵/۰  ۷۱/۰  ۷/۴          بازارمصرف به نزديكي  ۸
  ۱۷/۰  ۷۷/۰  ۵۶/۴    گذاري سرمايه امنيت وجود  ۹
  ۱۸/۰  ۷۶/۰  ۲۶/۴ مهندسي و فني خدمات دهنده ارائه مراكز وجود  ۱۰
  ۱۹/۰  ۸۲/۰  ۲۶/۴          ساده كار نيروي وجود  ۱۱
  ۲۰/۰  ۸۱/۰  ۰۹/۴  گير سيل نواحي از دوري  ۱۲
  ۲۰/۰  ۸۸/۰  ۴۲/۴ خيز زلزله نواحي از دوري  ۱۳
  ۲۱/۰  ۹۱/۰  ۲۸/۴ منطقه در مركزي ادارات به نزديكي  ۱۴
  ۲۱/۰  ۸۶/۰  ۰۷/۴  فاضالب دفع مناسب سيستمهاي وجود  ۱۵
  ۲۱/۰  ۸۳/۰  ۹۳/۳ )بهداشتي درماني، مراكز (اجتماعي خدمات دهنده ارائه مراكز وجود  ۱۶
  ۲۱/۰  ۸۵/۰  ۱۲/۴ شهري حريم و زيستي شده حفاظت مناطق از دوري  ۱۷

  
  مكاني عوامل خصوص در آنها تجمعي واريانس درصد و واريانس درصد ويژه، مقدار با همراه شده استخراج عوامل ‐۳ جدول

  شمالي خراسان استان در تكميلي و تبديلي صنايع استقرار در مؤثر
  واريانس تجمعي درصد  ويژه قدارم واريانس درصد  ويژه مقدار  عامل نام  رديف
  ۴/۲۷  ۴/۲۷  ۲/۵  پشتيباني عامل  ۱
  ۶/۴۱  ۲/۱۴  ۷/۲  توليد عوامل به دسترسي عامل  ۲
  ۸/۵۲  ۲/۱۱  ۱/۲  زيربنايي خدمات عامل  ۳
  ۴/۶۳  ۷/۱۰  ۲  محيطي زيست و طبيعي عامل  ۴
  ۲/۷۱  ۸/۷  ۶/۱  اداري خدمات به دسترسي عامل  ۵
  ۷۹  ۷/۷  ۳/۱  نقل و حمل شبكه عامل  ۶
  

 و آمد بدست ۸۴/۰ آن مقدار و محاسبه عاملي تحليل براي
 درصد يك سطح در ۱۸/۲۳ مقدار با نيز بارتلت آزمون
 ۶ مجموع در كه دهد مي نشان )۳( جدول .بود دارمعني
 تكميلي و تبديلي صنايع توسعه و استقرار در مكاني عامل
 :از عبارتند عوامل اين .مؤثرند شمالي خراسان استان در
 توليدي عامل ‐ ۲ ،)درصد۴/۲۷( پشتيباني عامل ‐ ۱
 ،)درصد ۲/۱۱( بنايي زير خدمات عامل ‐۳ ،)درصد۲/۱۴(
 عامل ‐ ۵ ،)درصد ۷/۱۰( محيطي زيست و طبيعي عامل ‐ ۴

 شبكه عامل ‐ ۶ و )درصد ۸/۷( اداري خدمات به دسترسي
 از درصد ۷۹ مجموعاً فوق عوامل ).درصد ۷/۷( نقل و حمل

 فرآوري صنايع استقرار در را نيمكا عوامل واريانس
  .كنندمي تبيين كشاورزي محصوالت

 بارهاي اب همراه عوامل، از يك هر به مربوط متغيرهاي
 وجود متغيرهاي؛ .است شده هاراي )۴( جدول در آنها عاملي

 ،)۷۴۰/۰( الزم، زيرساختهاي با كافي و مناسب زمين
 ودوج صنعتي، هاي شهرك مثل( تجمع از ناشي هاي صرفه
 مصرف بازار به نزديكي و )۸۰۵/۰( )مكمل صنايع

 تحت كه بودند اول عامل به مربوط متغرهاي ،)۶۶۴/۰(
 به دسترسي .گرديد گذاري نام پشتيباني عامل عنوان
 متغير دو مكاني، عامل دومين عنوان به نيز توليد عوامل
 و كشاورزي اوليه مواد توليدات به دسترسي كننده تعيين
 را )۷۶۰/۰( ساده كار نيروي به دسترسي و )۷۸۳/۰( باغي
 شبكه به دسترسي متغيرهاي؛ .است داده جاي خود در
 ،)۶۶۶/۰( سوخت و گاز شبكه به دسترسي ،)۷۲۹/۰( برق
 وجود و )۸۴۵/۰( فاضالب دفع مناسب هاي سيستم وجود
 هستند متغيرهايي جمله از )۷۸۵/۰( گذاري سرمايه امنيت
 كافي آب منابع وجود .گرفتند قرار زيربنايي عامل در كه

 از دوري ،)۸۹۶/۰( خيز زلزله نواحي از دوري ،)۸۳۰/۰(
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 شده حفاظت مناطق از دوري و )۶۵۰/۰( گير سيل نواحي
 بر كه هستند متغيرهايي )۶۷۷/۰( شهري حريم و زيستي
 و استقرار در محيطي زيست و طبيعي عامل به توجه
 متغيرهاي؛ .دارند تاكيد تكميلي و تبديلي صنايع يابي مكان
 ،)۸۳۱/۰( مهندسي و فني خدمات دهنده ارائه مراكز وجود

 وجود و )۷۶۳/۰( منطقه در مركزي ادارات به نزديكي
 درماني، مراكز( اجتماعي خدمات دهنده  يهارا مراكز

 عنوان تحت كه هستند متغيرهايي )۶۱۶/۰( )بهداشتي
 املع .اند شده گذاري نام اداري خدمات به دسترسي عامل
 استقرار در عامل ششمين بعنوان نيز نقل و حمل شبكه
 و ها راه شبكه به مطلوب دسترسي متغير در صنايع،
 مطرح عوامل از .است يافته نمود )۸۶۰/۰( ارتباطي خطوط
 به توجه كه شود مي استنباط چنين بخش اين در شده
 و تبديلي صنايع توسعه و استقرار در مكاني هاي مؤلفه

 بسيار شمالي خراسان استان در كشاورزي بخش تكميلي
 گونه اين توسعه متغيرها اين به توجه و بوده اهميت حائز
  .داد خواهد افزايش را آنها وري بهره و تسهيل را صنايع

  پيشنهادها و گيري نتيجه
 خراساني استان كه داد نشان ميداني  بررسي اين نتايج
 صنايع وسعهت زمينه در قبولي قابل هاي پتانسيل از شمالي
 دليل به و است برخوردار كشاورزي تكميلي و تبديلي
 فرآوري واحد ۲۴ حاله ب تا ها، پتانسيل همين وجود

 در و گرديده اندازي راه استان اين در زراعي محصوالت
 ها پتانسيل اين وجود همچنين .باشند مي فعاليت حال
 براي الزم اصولي موافقت گذشته در كه است گرديده باعث
 توسط استان در تكميلي و تبديلي صنايع واحد ۱۰۰ جاداي

 در( معادن و صنايع كل اداره و كشاورزي جهاد سازمان
 محسوب خراسان استان جزو استان اين هنوز كه زماني
 اين از معدودي تعداد جز به اما .گردد صادر )شد مي

 مي ساخت مرحله در اكنون هم شده صادر مجوزهاي
 موافقت دريافت به تنها آنها از اي عمده بخش و باشند
 و ايجاد خصوص در را اقدامي هيچ هنوز و شده قانع اصولي
وامل ع نظر نقطه از .اند نداده انجام صنايع اين اندازي راه

  توليدي   عامل   ،)  درصد۴/۲۷(مكاني؛  عامل  پشتيباني  
          

  مربوطه متغيرهاي و صنايع استقرار مكاني عوامل ‐۴ جدول
  عاملي بار  متغيرها  عامل منا

  ۷۴۰/۰  الزم زيرساختهاي با كافي و مناسب زمين وجود
  ۸۰۵/۰  )مكمل صنايع وجود صنعتي، شهركهاي مثل(تجمع از ناشي هاي صرفه

  
  پشتيباني عامل

  ۶۶۴/۰  مصرف بازار به نزديكي
  توليد عوامل به دسترسي عامل  ۷۸۳/۰   باغي و كشاورزي اوليه مواد توليدات به دسترسي
  ۷۶۰/۰  ساده كار نيروي به دسترسي
  ۷۲۹/۰  برق شبكه به دسترسي
  ۶۶۶/۰   سوخت و گاز شبكه به دسترسي
  ۸۴۵/۰  فاضالب دفع مناسب سيستمهاي وجود

  
  زيربنايي خدمات عامل

  ۷۸۵/۰  گذاري سرمايه امنيت وجود
  ۸۳۰/۰  كافي آب منابع وجود
  ۸۹۶/۰    خيز زلزله واحين از دوري
  ۶۵۰/۰  گير سيل نواحي از دوري

  
  محيطي زيست و طبيعي عامل

  
  ۶۷۷/۰  شهري حريم و زيستي شده حفاظت مناطق از دوري
  ۸۳۱/۰  مهندسي و فني خدمات دهنده ارائه مراكز وجود

  اداري خدمات به دسترسي عامل  ۷۶۳/۰  منطقه در مركزي ادارات به نزديكي
  ۶۱۶/۰  )بهداشتي درماني، مراكز (ياجتماع خدمات دهنده ارائه مراكز وجود

  ۸۶۰/۰  ارتباطي خطوط و راهها شبكه به مطلوب دسترسي  نقل و حمل شبكه عامل
  

 ،)درصد ۲/۱۱( بنايي زير خدمات عامل ،)درصد ۲/۱۴(
 عامل ،)درصد ۷/۱۰( محيطي زيست و طبيعي عامل

 شبكه عامل و )درصد ۸/۷( اداري خدمات به دسترسي

 در كننده تعيين عوامل مهمترين )ددرص ۷/۷( نقل و حمل
 اين كه بطوري باشند، مي يعصنا گونه اين استقرار مكان
 در را مكاني عوامل واريانس از درصد ۷۹ مجموعاً ها مؤلفه
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 تبيين كشاورزي محصوالت فرآوري صنايع استقرار
 با كافي و مناسب زمين تامين ميان؛ اين در .كنند مي

 اوليه مواد توليدات به دسترسي الزم، هاي زيرساخت
 دسترسي برق، شبكه به دسترسي باغي، و كشاورزي
 به دسترسي و ارتباطي خطوط و ها راه شبكه به مطلوب
 براي مناسب سايت انتخاب در اول اولويت ۵ گاز شبكه
 صنايع مديران و صاحبان نظر از صنعتي واحدهاي استقرا
 ناي .بودند شمالي خراسان استان در تكميلي و تبديلي
  و Zakeri، Sahebi (1995) (2004)  مطالعات نتايج هايافته

Sharifian (2001) در كننده تعيين عوامل خصوص در را 
  .دهندمي قرار تأييد مورد را صنايع استقرار

 نيتر مهم عنوان به پشتيباني عامل اينكه به توجه با .۱
 اين در و شد شناخته عيصنا استقرار در يمکان عامل
 الزم هاي زيرساخت با فيكا و مناسب زمين دوجو ميان
 صنعتي، هاي شهرك مثل( تجمع از ناشي هاي صرفه و

 متغيرهاي مهمترين از )غيره و مكمل صنايع وجود

 پيشنهاد بنابراين است، زمينه اين در تاثيرگذار
 به نسبت استان در مسؤل هاي سازمان كه گردد مي
 اقدام ناستا صنعتي هايشهرك تكميل و اندازي راه
 ضمن آنها تكميل و ايجاد با كه طوري به كرده مؤثر
 نيز الزم هاي زيرساخت صنايع، نياز مورد زمين تامين
 كه شوند دهي سامان اي شيوه به صنايع و گردد فراهم

 را يكديگر نيازهاي صنايع تجمع مزيت از گيري بهره با
   .گردند مند بهره همديگر خدمات از و مرتفع يزن
 استان تكميلي و تبديلي صنايع توسعه موانع رفع براي  .۲

 صدور مسؤل هاي سازمان كه گردد مي پيشنهاد
 و كشاورزي جهاد سازمان بويژه اصولي، هاي موافقت
 به دقيق مطالعات انجام با معادن و صنايع كل اداره
 اين صدور در كه طوري به كنند، اقدام مجوز صدور
 وجود كافي، و زمال اوليه مواد وجود از مجوزها گونه
 ساير و مصرف بازار زيربنايي، خدمات و ها شبكه
  .كنند حاصل اطمينان مكاني هاي مولفه
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