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  چکيده
پـر بـازده در بخـش     کشاورزي باالخص صنايع کوچک و باامروزه به توسعه وگسترش صنايع مرتبط 

موجـب   که توسعه صنايع در مناطق روستايي کشـور  با توجه به اين. تري گرديده است کشاورزي توجه بيش
افـزايش   چنين موجـب ارزآوري و  هم کشاورزي گرديده و جذب نيروهاي کار مازاد در بخش زايي و اشتغال

يـابي بـه    از اين مقاله ارزيابي شاخص توسعه صنايع تبـديلي و دسـت   هدف. گردد مي صادرات براي کشور

» تحليلـي  -توصـيفي «روش پـژوهش  . باشـد  هاي استان اصفهان مي اي در شهرستان هاي ناحيه ميزان نابرابري
اصفهان مـورد   استان در کشاورزي با مرتبط تبديلي صنايع وضعيت شده سعي بنابراين در اين پژوهش. است

 و spss پردازش آن به وسيله نرم افزار هاي آماري و داده پس از گردآوري اطالعات و لذا ،يردبررسي قرار گ
Arc view  تحليل با استفاده از  تحليل گرديده واصفهان استان  هاي وضعيت صنايع تبديلي شهرستانPIDI 

ـ  ها پرداختـه تـا   بندي وضعيت صنايع شهرستان به سطح) صنايع تبديليشاخص توسعه ( آن بتـوانيم   اسبراس

نتـايج   .نماييم  هيارا  فرآوري محصوالت کشاورزي اي را براي صنايع تبديلي و بهينه تر و ريزي مطلوب برنامه
باشـند و اولـين    هاي شرقي استان از حيث اين شـاخص محـروم مـي    دهد که شهرستان اين پژوهش نشان مي

هـاي غربـي و    شهرسـتان  دومين سطح شـامل . گيرند اولويت در جهت اقدامات الزم براي توسعه را در بر مي
سطوح فرا توسعه به صورت خطي از شمال غرب . جنوبي استان که سطح دوم اولويت توسعه را در بر دارند

  .اند اند و اولويت آخر توسعه را به خود اختصاص داده به جنوب شرق کشيده شده

  يديکلواژگان  
  .ان اصفهان، استصنايع تبديلي ،شاخص توسعه ،ييپراکنش فضا
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  مقدمه

رود  هر ساله در بسياري از کشورها مواد غذايي توليد شده به علل مختلف از بـين مـي  

کمبـود   بـا  اي است که جمعيت کره زمين افزايش روز افزوني داشته و به گونه ألهاين مس و

ضمن  ديباي ــواد غذايـــبا توجه به نياز شديد جوامع بشري به م .تـمواد غذايي روبروس

يکي از راهکارهايي که در ايـن مـورد   . از اتالف آن جلوگيري نمود اال بردن عملکرد مواد،ب

ـ  نتيجه بخش بـوده و  بهينـه بـراي    هـاي مناسـب و   اسـتفاده از روش  ،ثير بـه سـزايي دارد  أت

تواند اين عمـل را از سـطح    نگهداري مواد غذايي است که صنايع تبديلي به صور متنوع مي

تر  دوره زماني بيش اري توسعه داده که موجب افزايش کيفيت ومصرف داخلي تا سطح تج

  .کند تري را ايجاد مي چنين ارزش افزوده بيش هم گردد و نگهداري مواد غذايي مي

محصـوالت متنـوعي در    ،هوايي و نـوع خـاک   در کشور ايران نيز به سبب تنوع آب و

بـديل محصـوالت   شـود کـه بيشـترين نـوع ت     مـي مناطق مختلف در بخش کشاورزي توليد 

استان اصفهان . باشد توليد کنستانتره در صنايع تبديلي مربوطه مي ها و کشاورزي تهيه آبميوه

هاي کشور و به جهـت موقعيـت خـاص جغرافيـايي      ترين استان نيز به عنوان يکي از بزرگ

باشد کـه در کارخانجـات صـنايع     توليد کننده محصوالت گوناگوني در بخش کشاورزي مي

امـا نکتـه    .شود  جديدي مي ةتبديل به محصوالت فرآوري شد ،هاي استان هرستانتبديلي ش

هاي استان اصفهان   ت نوع صنايع تبديلي در شهرستانيفيقابل توجه اين است که کميت و ک

در  ياديـ عـدم تعـادل ز   با محصوالت کشاورزي توليـد شـده همـاهنگي الزم را نداشـته و    

مسلماً مطالعات و  شود که هاي استان اصفهان ديده مي پراکندگي صنايع تبديلي در شهرستان

طلبد تا صنايع تبديلي مورد نيـاز بـا توجـه بـه      صحيحي را در اين زمينه مي يها ريزي برنامه

مناسب ايجاد گردد تا  به طور بهينه وهاي استان اصفهان  کيفيت در سطح شهرستان کميت و

 .ميمند گرد ي تا سطح تجارت جهاني بهرها از مزاياي سودمند صنايع تبديلي از سطح منطقه

  انجام پژوهشروش 

ميـداني   و اسـنادي  ،اي براي جمع آوري اطالعات  از روش کتابخانه در تحقيق حاضر

هاي آماري تهيه شده در  سـازمان جهـاد کشـاورزي در     چنين از داده هم .استفاده شده است

 Spssبرد دو نرم افزار ارسپس با ک .مورد صنايع تبديلي استان اصفهان استفاده گرديده است

در  .تحليل اطالعات پرداختـه شـده اسـت    تجزيه و پردازش، به گردآوري ،  Arc viewو 

 .است يليو تحل ياسين پژوهش قيق در ايت روش تحقينها
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 مباني نظري تحقيق ادبيات و

  صنايع تبديلي مفهوم
ارتباطات مسـتقيم   تکميلي بخش کشاورزي صنايعي هستند که داراي صنايع تبديلي و

صـنعتي   ،واقـع  در). ۱۹۲، ص۱۹۸۰، ١بهوتاچريـا ( مستقيم با بخش کشاورزي هسـتند غير و

داراي ارتباط تنگاتنگي  ،تکميلي بخش کشاورزي توسعه صنايع تبديلي و شدن کشاورزي و

 ،يابي به توسـعه پايـدار   که نوع جديدي از صنعت براي دست باشند به طوري با يکديگر مي

سازمان توسعه صنايع سازمان ملـل،  ( آورد وسعه مناطق روستايي به وجود ميت به خصوص

در واقـع   ،شـوند  دامي تقسيم مـي  به صنايع کشاوري و)تبديلي(اين صنايع ). ۱۵، ص۲۰۰۳

دامي به عنوان مواد اوليه در اين صنعت به کـار   هاي کشاورزي و محصول هر يک از بخش

 ،گوجـه فرنگـي   رب ،سازي کمپوت ،کشي روغن ،رشک و صنايع مربوط به قند .شود ه ميبرد

ايـن گـروه از صـنايع روسـتايي      ءصـنايع چـوبي جـز    چـرم سـازي، نسـاجي و    پنيرسازي،

صـنايع جـانبي ديگـري بـراي تکميـل       همچنين با رشـد هـر کـدام از ايـن صـنايع،     .هستند

بنـدي  بسـته   انبـارداري و  ،نگهداري آيد مانند صنايع محصوالت نهايي به بازار به وجود مي

 ).۳۹، ص ۱۳۷۴،صاحبي(

طبق آخرين تعريف مصـوب در کميسـيون اقتصـاد هيـأت دولـت، صـنايع تبـديلي و        

آوري مـواد نبـاتي و حيـواني     گردد کـه بـه فـرآوري و عمـل     تکميلي به صنايعي اطالق مي

رنـده  يدر برگ يفـرآور  .پـردازد  يمـ  )مرتـع  جنگـل و زراعي، باغي، شيالتي، دام و طيـور،  (

ــتغ ــيزيرات فيي ــيک ــدار ،ييايمي، ش ــته ،ينگه ــد بس ــتوز و يبن ــتع ي ــاد (اس وزرات جه

 دامي توليدات کشاورزي و صنايع تبديلي با تغيير شکل ،به عبارتي). ۲، ص ۱۳۸۴کشاورزي،

  .کند  مصرف آماده ميصورت ساخته شده يا نيمه ساخته جهت عرضه به بازار آن را به 

  تبديل کردن

 ها به محصـوالت ديگـر و   کان تبديل آنهاي برخي از محصوالت کشاورزي ام ويژگي

گذشته از ايـن بعضـي مـوارد مصـرف     .سازد ها براي مدتي طوالني را فراهم مي نگهداري آن

هدف اصـلي   ها به محصوالت ديگر است و محصوالت کشاورزي مستلزم تبديل کردن آن

اي مناسب براي نگهـداري محصـول کشـاورزي بـر     نةيزماز اين تبديل بيشتر از آنکه ايجاد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در هـر   .شود مين تقاضاي محصولي است که با آن ساخته ميأت ،مدتي پس از توليد آن باشد

شـود تـا دامنـه زمـاني      تبديل محصوالت کشاورزي به محصوالت ديگر موجـب مـي   ،حال

  .مصرف آن گسترش يابد

 کنسـرو،  کمپوت، ديتول :ازاند  هاي تبديل محصوالت کشاورزي عبارت روش ترين مهم

 قنــدگيري، بلغــور کــردن، آرد کــردن و آبگيــري، خشــک کــردن، مربــا، و چاشــني توليــد

  .یهاي گوشت توليد فرآورده هاي لبني، فرآورده توليد گيري، روغن

شـوند   نيز فرآيندهاي ديگر موجب مـي  يا ترکيبي ازآنها و هر يک از فرآيندهاي فوق و

تبـديل  دسـت سـاخت    محصوالت کشاورزي از حالت طبيعي خود به شـکل مصـنوع و   تا

  .)۵ -۱، صص۱۳۷۶ن مشاور يکم،امهندس( شوند

  تاريخچه تبديل مواد غذايي

بـه قبـل از    ،اکثر فنون نگهداري مواد غذايي که امـروزه در صـنعت کـاربرد دارد    أمنش

زماني که بشر به فکر حفظ غذا براي مواقع قحطي يا بهبود قابليـت خـوراکي غـذا     تاريخ و

شـد تـا رطوبـت آنهـا      ت در معرض آفتاب قرار داده مـي غال ،براي مثال .گردد مي بر برآمد،

يـا گوشـت بـه صـورت کبـاب آمـاده        تري پيدا کند، عمر مفيد بيش تر تبخيرگرديده و بيش

  .)۵، ص ۱۳۷۲فالحي،( طعم آن بهبود يابد شد تا مي

 سـيب زمينـي و   محصوالت جديد مانند انواع غـالت و  با آشنايي و کشاورزي توسعه

 مسـأله  زيتـون کمبـود مـواد غـذايي را از بـين بـرد و       و انجير انگور، ما،هايي مانند خر ميوه

هاي  در دوره .اي براي تبديل آنها به محصوالت پايدارتر شد انگيزه نگهداري محصول مازاد،

  غيـره شـروع   قورمه کردن گوشت و از نوع ساده تخمير، ها آهن رفته رفته اين روش مس و

ـ  هاي روغني، دانه و هاي استخراج روغن از زيتون روش و  شـراب،  آبجـو،  نـان،  آرد و ةتهي

در پايان قرن نوزدهم که بـر دانـش    .)۲-۱، صص ۱۳۷۰ميداني،( ترشي رواج يافت سرکه و

 .تغييرات بنيادي از وضع صنعت غذايي براساس مبـاني علمـي پديـد آمـد     بشر افزوده شد،

فـرآوري   .يمتي ارزان تر بوداولين فايده فنون جديد توليد حجم زيادي از مواد خوراکي با ق

هاي خوراکي از حجم کم ودر سـطح خـانواده بـه حجـم زيـاد       به اين ترتيب توليد فرآورده

ــت  ــعه ياف ــال آرد، ( توس ــراي مث ــکر، ب ــرآورده ش ــتي و  ف ــاي کنسروگوش ــبزيجات ه ) س

  .)۵، ص ۱۳۷۲فالحي،(

اده اي به خاطر نياز در عمليات نظامي پيشرفت فوق العـ  ۲۰و۱۹قرن  ازصنايع تبديلي 
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بعد از جنگ جهاني دوم بـه خـاطر مصـرف مـواد غـذايي فراينـد        و ۲۰در قرن .کرده است

   .١صنايع غذايي مثل آبميوه ،کنستانتره وخشک کردن پيشرفت فوق العاده اي کرد

هاي اخير در جهان مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت کـه      موضوع صنايع کوچک در دهه

 سـيون اقتصـادي و  يبـراي مثـال کم   .باشد از آن مي اي تکميلي زير مجموعه صنايع تبديلي و

آوريـل  -هشتمين نشست خود در بـانکوک در مـارس    سي و اقيانوسيه در اجتماعي آسيا و

وار توجـه  اسـز  ،ارتقـا  متوسـط در رابطـه بـا توسـعه و     دريافت که صنايع کوچـک و ۱۹۸۲

 هـا،  ژيتاتصميم گرفت که مضمون اصلي نوزدهمين بولتن در مورد اسـتر  تري است و بيش

نهمـين نشسـت    سـيون در سـي و  يکم.معيارهاي توسعه صنايع کوچک باشد ها و خط مشي

توجه نمود کـه ايـن صـنايع     بر نقش برجسته اين صنايع تاکيد کرده و۱۹۸۳خود در آوريل 

در  .نمايـد  توليد در آمد در بخش روسـتايي مـي   هاي شغلي و کمک شاياني با ايجاد فرصت

سازمان (داده شده است   متوسط ني به توسعه صنايع کوچک ودو نشست اولويت فراوا هر

  ).۱۳۶۶ملل متحد،

  صنايع تبديلي ايران
بدين صورت که  ،شود ترين ميوه مرکبات ايران به صورت تازه خوري مصرف مي بيش

ـ  ماند و شود يا مدت کوتاهي در انبار مي پس از برداشت ميوه به بازار فرستاده مي تـدريج  ه ب

ـ  ها نگهداري و خانهسرد بخشي از توليد نيز در انبارهاي فني و .شود يبازار م ةروان ويـژه  ه ب

هزار تن از توليد سـاليانه کشـور کـه    ۱۰۰حدود  .شود فرستاده مي زاربه با هنگام عيد نوروز

 توليـد کنسـتانتره   گيـري و  هـاي آبميـوه   روانه کارخانـه  ،باشند هاي درجه سه مي ميوه اًعمدت

 ترين صنايع تبديلي کشاورزي ايـران واحـدهاي توليـد کنسـتانتره و     ممه ،در واقع .شوند مي

حاصـل  .اي از ايـن دسـت اسـت    کنستانتره مرکبات نمونه جات است که توليد آب و  آبميوه

يا بـه بـازار داخلـي عرضـه      هاي گوناگون صادر و بندي در اين کارخانجات در بسته فرآيند

 ۳هزار تـن اسـت کـه حـدود      ۹۰در حدود ظرفيت صنايع تبديلي مرکبات ايران  .شوند مي

فرآيندسـازي تبـديل بـه     ةدر چرخـ  از کل توليد سـاليانه مرکبـات ايـران در آنهـا و     درصد

عمده کنستانتره توليد شده در  .شود قابل عرضه دراز مدت به بازار مي هاي بادوام و فرآورده

ـ ( شـود  فرانسه صادر مـي  و آلمان ايران به کشورهاي اروپايي خصوصاً ، صـص  ۱۳۸۱اني،کي

۱۲-۱۳(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . www. Wikipedia.org 



  آمايش سرزمين  ١٠

 
  محصوالت کشاورزي هاي صنايع تبديلي ويژگي

  .فصلي بودن مواد اوليه .۱

  .ضايعات فراوان فساد پذيري و .۲

  .)۵۶، ص ۱۳۸۲غالم زاده، شريفي و( تغيير در کيفيت وکميت مواد اوليه، نوسان .۳

   مزاياي صنايع تبديلي

تبديل آنهـا بـه    نده خوراکي ويا باقيما استفاده از مواد غذايي غير قابل مصرف مستقيم و .۱

  .صنايع ديگر يا هاي خوراکي مورد نياز جهت مصرف عمومي و فرآورده

نبود صنايع تبديلي محصوالت کشاورزي در کشورهاي جهـان   :کاهش انگيزه مهاجرت  .۲

 وبرود  ها واسطه سوم باعث شده است که سود اصلي کشاورزي به جيب سلف خرها و

در نتيجـه   اعتقـاد شـده و   شاورزان نسبت به کار کشـاورزي بـي  شود که ک له باعث ميأاين مس

  .شود روز بروز بر مهاجرت روستاييان به شهرها افزوده مي

رشـد صـنايع تبـديلي کشـاورزي باعـث       :خارج کردن اقتصاد از حالت تک محصـولي   .۳

خـارج   ،شود که اقتصاد از حالت تک محصولي که متکي بر درآمـدهاي نفتـي اسـت    مي

   .داخلي سبب افزايش صادرات غير نفتي شود ود وضع اقتصادضمن بهب شده و

صـنايع تبـديلي    هـاي صـنفي،   در بين گـروه  :ارز وابستگي پايين به مواد اوليه خارجي و .۴

کـه در ايـن    حال اين ،تري به مواد اوليه وارداتي وابسته مي باشد کشاورزي به ميزان کم

 ،آيـد  به دست ميافزوده  د ارزشواح ۹/۵معادل  گذاري صنعت به ازاي هر واحد سرمايه

  .مي باشد واحد ۵۳/۵در صورتي که در کل صنعت براي اين مورد رقم

 در صـورت  :کننـدگان  سـود بيشـتر توليـد    کنندگان و يابي به مطلوبيت باال مصرف دست .۵

تـري در مقابـل محصـوالت     کنندگان بهـاي کـم   صنايع تبديلي کشاورزي مصرف نبودن

کنندگان به مطلوبيـت بـاالتري    وجود اين صنايع هم مصرفصورت  پرداخت خواهند کرد در

  .کنند کنندگان به سود بيشتري دست پيدا مي هم توليد يابند و دست مي

بهداشـتي   آموزشـي و  خدماتي، توان به ارتقاي وضعيت رفاهي، مي ازجمله مزاياي ديگر .۶

جلـوگيري   ات وبازيابي ضايع ،اي استفاده از منابع منطقه ،افزايش سطح اشتغال ،روستاها

  ).۵۷، ص ۱۳۸۲غالم زاده، شريفي و( نام برد از توليد ضايعات بيشتر را

هـر   باشـد و  محصوالت توليدي در روستا مي ها و صنايع تبديلي متکي به انواع فرآورده .۷
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اوليـه در جريـان توليـدات تبـديلي اسـتفاده       ةتواند به عنوان ماد فرآورده يا محصول کشاورزي مي

 .)۹۱، ص ۱۳۸۲فرهاديان،( هاي کوچک محلي را جذب نمايد سرمايه تواند شود که مي

تـوان برخـي از مـواد غـذايي موجـود در محصـوالت        با استفاده از صنايع تبـديلي مـي   .۸

عمليات ديگر، مانند گرم  نگهداري کنيم  که اين مواد با فرايندها و کشاورزي را حفظ و

ماننـد مـاده غـذايي    . (يابـد  ارزش غذايي محصـول کـاهش مـي    و روند کردن از بين مي

 .)۱، ص۲۰۰۰، ١شي و مارگور( )در گوجه فرنگي ليكوپن

وري مناسـب   موجـب بهـره   ارزش افزوده  با استفاده از صنايع تبديلي افـزايش يافتـه و   .۹

 ).  ۴۲ص ،۱۹۹۱ ،٢اس لي( گردد محصوالت کشاورزي مي

 قـه شـهري و  ايجاد اشتغال در هـر دو منط  کاهش مهاجرت از روستا به مناطق شهري و .۱۰

چنانچـه مارجيـت    ،باشـد  روستايي يکي ديگر از مزاياي با اهميت صـنايع تبـديلي  مـي   

 ،مهـاجرت روسـتايي شـهري    تکميلي و اي با عنوان صنايع تبديلي و مقالهعنوان  تحت 

 در حالي که ورودي کارخانجات، ؛دهد نشان مي ۱۹۹۱موردي  از ايجاد شهري در سال 

باعـث افـزايش محسـوس در کـل      ،جاد اشتغال شهرياي ،کشاورزي هستندمحصوالت 

 )  ۴، ص۱۹۹۱، ٣سوگتا( شود اشتغال منطقه مي

با در نظر گرفتن محورهاي توسعه وجود صنايع تبديلي در مناطق روستايي باعث توازن  .۱۱

گيـري مطلـوب از نيـروي کـار مـازاد در بخـش        نسبي بين درآمد خانوار روستايي و شهري،  بهره

  ).۱۸۰، ص۱۳۸۵رضايي،(از افزايش ضايعات توليدات خواهد شد  کشاورزي و جلوگيري

ينـد تبـديل مـواد غـذايي روز بـروز در کشـورهاي       آفر: نکته قابل توجه اين است که

سياسـي بايـد کنتـرل کيفـي در      هاي اقتصـادي و  به دليل سياست يابد و پيشرفته افزايش مي

تـري   نايع تبديلي دقت نظر بيشدر امر توليدات ص و .زنجيره تهيه مواد غذايي صورت گيرد

، ۲۰۰۷، ٤موداليگ و هانسون( گردد تر کنترل کيفيت بيشديبابودن  ترثرمؤبراي  .ديبه عمل آ

  ).۱۳۶ص

  يليع تبديجاد صنايحاصل از ا يشيرات آمايثأت

کارکردهاي "به منظور " هاي فضا ارزش"استفاده بهينه و عقالني و پي بردن به " آمايش"
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Shi and Marguer  
2 . Slee 
3 . Sugeta 
4 . Mudalige and Hanson 
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هـاي مهـم آن شـمرده     است و لذا تقسيم کار سـرزمين از جنبـه  " تماعيمؤثر اقتصادي و اج

ريزي آمايش سرزمين  تشخيص مناطق مختلف سرزمين اهميـت اساسـي    در برنامه. شود مي

در ايـن صـورت،   ). ٧٥ص ،١٣٧٣ وحيـدي، ( شـود  دارد؛ زيرا پايه و مبناي برنامه شناخته مي

 بـه طـور کلـي ايجـاد و توسـعه     بـديلي  گذشته از مزاياي حاصل از ايجاد و توسعه صنايع ت

هـاي محيطـي موجـب     اي با توجه به توانمنـدي  هاي توسعه محلي و منطقه صنايع در برنامه

اي  اي و منطقـه  ايجاد تعادل، استفاده از منابع موجود، تأمين نيازمندي سطوح محلـي، ناحيـه  

تفاده از گردد و نيز موجب افزايش سطح رفـاه جامعـه و جـذب نيروهـاي منفعـل و اسـ       مي

هـاي کشـاورزي و ارتبـاط متـوازن و      نيروهاي بومي و از طرفي پيشرفت و بهبـود تکنيـک  

در واقـع ايجـاد صـنايع در نـواحي     . گـردد  ها از جمله صنعت مـي  تر با ساير بخش هماهنگ

هاي آمايشي است و  هاي فضايي يا برنامه ريزي مختلف از جمله محورهاي توسعه در برنامه

باشد که بـا مطالعـه همـه جانبـه تعـادل را در منـاطق مختلـف         ي آن مييکي از موارد اساس

ريزي مد نظر داشته و با توجه بـه تنـوع محيطـي، توسـعه را در      جغرافيايي در فرآيند برنامه

آورد و نيـز بـا پـراکنش و     هـاي منطبـق بـا شـرايط فـراهم مـي       سطوح مختلف و با فعاليت

  . کند اي را ايجاد مي ل منطقههاي مناسب، توسعه متعاد گزيني فعاليت مکان

  موقعيت محدوده مورد مطالعه

هاي سـمنان، قـم و    استان اصفهان در مرکز فالت ايران قرار گرفته و از شمال به استان

هاي يـزد و خراسـان و از مغـرب بـه      مرکزي؛ از جنوب به استان فارس؛ از مشرق به استان

دفتـر  (يه و بوير احمـد محـدود اسـت    ولهاي لرستان، چهار محال و بختياري و کهگي استان

ــأ ــزي وت ــه ري ــاببرنام ــا مســاحت   ).٢ص ،١٣٧٩، هــاي درســي ليف کت اســتان اصــفهان ب

درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصـاص داده   ۲۵/۶کيلومتر مربع حدود ۱۷۹/۱۰۶

درجه  ۴۹دقيقه عرض شمالي و  ۳۰درجه و ۳۴دقيقه تا ۴۲درجه و ۳۰اين استان بين . است

، ۱۳۸۱شـفقي، (دقيقه طول شرقي در ايران مرکـزي قـرار دارد    ۳۲درجه و ۵۵قه تا دقي ۳۶و

شهرسـتان   ۲۱داراي  ۱۳۸۵استان اصفهان بر طبق آخرين تقسيمات کشوري در سال). ۶ص

  . باشد مي
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  رانيت استان اصفهان در ايموقع: ۱نقشه 

  نگارندگان : ترسيم

 نام شهرستان رديف

 ۱۳۸۲سال  ۱۳۸۵سال 

    باغداري  زراعت  وسعت  جمعيت

  ۱۷۴۲  ۴۵۲۹  ۵۰۵۷,۲۲ ۹۰۱۰۳ آران وبيد گل    ۱
  ۳۸۵۶  ۳۸۶۶  ۱۰۸۷۷,۰۶ ۴۴۷۳۵ اردستان    ۲
  ۹۸۴۷  ۲۳۵۰۴  ۱۵۷۷۴,۳۹ ۱۹۸۴۶۸۹ اصفهان    ۳
  ۴۵۱۵  ۷۶۶۲  ۷۷۰۵,۱۷ ۲۷۸۲۵۳ برخوار وميمه    ۴
  ۶۸۵۸  ۶۱۲۶  ۱۷۶۸,۸۱ ۶۴۱۲۵ تيران وکرون    ۵
 ٢٥٠٩ ٤٠٥٩ ١١٧٤,٧٩ ۳۴۵۸۹ چادگان    ۶

 ٣٤٠٥ ٤٩٥٥ ١٧٥,٣ ۲۸۶۵۴۳ خميني شهر    ۷

 ٢٦٨٤ ٢٥٢٨ ٩٠٧٨٩ ۳۲۱۱۴ خوانسار    ۸

 ٨٨٣٧ ٦٤٦٩ ٥٢٩٧,٤٧ ۶۷۹۴۳ سميرم    ۹

 - - ١٤٦٩,٤١ ۳۴۸۶۹ سميرم سفلي    ۱۰

 ٥١٠٥ ٧٧١٣ ٢٨٢٢,٩٢ ۱۴۳۵۸۶ شهرضا    ۱۱

 ٥٨٩٣ ٤٧٢٠ ٢١٠٧,٢٣ ۸۶۴۷۹ فريدن    ۱۲

 ٣١٦١ ٤٦٢٦ ٢٢٣٦,١٥ ۳۹۲۵۹ فريدونشهر    ۱۳

 ٦٨٤٦ ١٦٧٩٩ ٣١٥,٩٢ ۲۳۳۰۴۷ فالورجان    ۱۴

 ١٢٠٢٠ ٨٣٥٨ ٤٤١٥,٠٧ ۳۰۲۹۱۴ کاشان    ۱۵

 ٦٦٥١  ٧٥٠٠ ١٥٩٧,٦٦ ۸۴۴۶۶ گلپايگان    ۱۶

 ٤٦٥٧ ٦٦٥٤ ١١١١,٢٦ ۲۲۶۳۶۳ لنجان    ۱۷

 ٢٧٨٥ ٨٧١٠ ١٠٢٠,٤٧ ۱۳۴۸۶۹ مبارکه    ۱۸

 ٤٥٤٣ ٣٧٧٤ ٣٥٩٢٧,٠٨ ۵۴۵۵۰ نائين    ۱۹

 ٨٨٠٢ ٨٠٧٨ ٢٢٧٩,٨٦  ۲۸۲۵۷۲ نجف آباد    ۲۰

 ٥٣٧٥ ٤١٠٢ ٣٠٠٣,١٦ ۴۴۹۳۸ نطنز  ۲۱

 ، وسعت و بهره برداري هاي کشاورزي بر حسب نوع فعاليت درتعداد جمعيت :۱جدول شماره

  )۱۳۸۲ -۱۳۸۵(شهرستان هاي استان اصفهان 
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 )١٣٨٢استان اصفهانسرشماري عمومي کشاورزي  و١٣٨٥هاي استان اصفهان سرشماري عمومي نفوس ومسکن شهرستان (

  ها اطالعات و داده

هاي کمي صنايع تبديلي به تفکيـک شهرسـتان    هاي خام در اين تحقيق شامل داده هداد

هاي ذيل در جدول موجود، براي هـر داده اسـتفاده    از شاخص باشد و در استان اصفهان مي
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 37600 10990 29532 28165  41940 42300  28130  640 10  90103  5057.22    آران وبيد گل  ۱

 19000 5950 17021 16205 57750 16300 18810 420 4 44735  10877.06    اردستان  ۲

 590405 166104 478972 457888 537639 513816 491615 11604 127  1984689  15774.39    اصفهان  ۳

 261548 83575 428528 4187712 208075 264406 272010 6380 54  278253 7705.17    ميمه برخوار و  ۴

 100900 36985 140509 114206 138967 137191 164370 2990 34 64125  1768.81    تيران وکرون  ۵

 15500 5715 6496 7060 5650 5250 4650 225 4 34589 1174.79    چادگان  ۶

 0 0 0 0 0 0 0  0 0 286543 175.3    خميني شهر  ۷

 19000 6900 19400 18600 18950 9300 15210 500 5 32114 907.89    خوانسار  ۸

 122600 38441 203196 216650 437440 127142 219600 2400 18 67943 5297.47    سميرم  ۹

 48100 13750 38834 28913 33380 22230 27530 985 10 34869 1469.41    سميرم سفلي  ۱۰

 191400 66805 249608 218911 40314 146288 148250 3385 21 143586 2822.92    شهرضا  ۱۱

 47827 13985 49055 35830 36165 25694 32390 875 13 86479 2107.23    فريدن  ۱۲

 23100 7620 19011 19410 32555 33290 11190 450 7 39259 2236.15    فريدونشهر  ۱۳

 80686 17685 48717 41965 93650 85720 33770 1381 15 233047 315.92    فالورجان  ۱۴

 194200 48697 162961 176821 135501 183097 144830 2910 33 302914 4415.07    کاشان  ۱۵

 177250 53784 208734 151943 381039 258163 205680 3335 29 3003.16 1597.66    گلپايگان  ۱۶

 29050 9015 25520 19053 29050 35450 10180 685 11 226363 1111.26    لنجان  ۱۷

 273400 102026 390249 347595 167415 241560 297860 7445 64 134869 1020.47    مبارکه  ۱۸

 69500 13945 31316 33155 18550 31010 25050 965 13 54550 35927.08    نايين  ۱۹

 325400 109168 528480 481711 264984 1160700 252900 7840 86 282572 2279.86    نجف آباد  ۲۰

 194590  61309 469147 360940 682140 197095 370130 2620  20 44938 3003.16  نطنز  ۲۱

 2821056 872446  3545286 6962733 3360974 3536004  2774155 58035 582 4551006 107044.3  جمع استان  ۲۲

  )۱۳۸۵سال(به تفکيک شهرستان در استان اصفهان شاخص هاي مورد مطالعه  : ۲جدول 

  .۱۳۸۵وسرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان: خذأم



  ۱۵  ......     با هاي استان اصفهان صنايع تبديلي شهرستانتحليل پراکنش فضايي 
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 1.33 1.26 0.83 0.40 1.25 1.2 1.01 1.1 1.72 1.97 4.72    آران وبيد گل  ۱

 0.67 0.68 0.48 0.23 1.72  0.46 0.68 0.72 0.69 0.98 10.16    اردستان  ۲

 20.93 19.04 13.51 6.58 16 14.53 17.72 19.99 21.82 43.61 14.74    اصفهان  ۳

 9.27 9.58 12.09 60.14 6.19 7.48 9.81 10.99 9.28 6.11  7.20    ميمه برخوار و  ۴

 3.58 4.24 3.96 1.64 4.13 3.88 5.93 5.15 5.84 1.41 1.65    تيران وکرون  ۵

 0.55 0.66 0.18 0.10 0.17 0.15 0.17 0.39 0.69 0.76 1.10    چادگان  ۶

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.30 0.16    خميني شهر  ۷

 0.67 0.79 0.55 0.27 0.56 0.26 0.55 0.86 0.86 0.71 0.85    خوانسار  ۸

 4.35 4.41 5.73 3.11 13.02 3.6 7.92 4.14 3.09 1.49 4.95    سميرم  ۹

 1.71 1.58 1.1  0.42 0.99 0.63 0.99 1.7 1.72 0.77 1.37    سميرم سفلي  ۱۰

 6.78 7.66 7.04 3.14 1.2 4.14 5.34 5.83 3.61 3.16 2.64    شهرضا  ۱۱

 1.7 1.6 1.38 0.51 1.08 0.73 1.17 1.51 2.23 1.90 1.97    فريدن  ۱۲

 0.82 0.87 0.54 0.28 0.97 0.94 0.4 0.78 1.2 0.86 2.09    فريدونشهر  ۱۳

 2.86 2.03 1.37 0.60 2.79 2.42 1.22 2.38 2.58 5.12 0.30    فالورجان  ۱۴

 6.88 5.58 4.6 2.54 4.03 5.18 5.22 5.01 5.67 6.66 4.12    کاشان  ۱۵

 6.28 6.16 5.89 2.18 11.34 7.3 7.41 5.75 4.98 0.07 1.49    گلپايگان  ۱۶

 1.03 1.03 0.72 0.27 0.86 1 0.37 1.18 1.89 4.97 1.04    لنجان  ۱۷

 9.69 11.69 11.01 4.99 4.98 6.83 10.74  12.83 11 2.96 0.95    مبارکه  ۱۸

 2.46 1.6 0.88 0.48 0.55 0.88 0.9 1.66 2.23 1.20 33.56    نايين  ۱۹

 11.53 12.51 14.91 6.92 7.88 32.83 9.12 13.51 14.78 6.21 2.13    نجف آباد  ۲۰

 6.9 7.03 13.23 5.18  20.3 5.57 13.34 4.51 3.44 0.99  2.81  نطنز  ۲۱

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  جمع استان  ۲۲

 
  )۱۳۸۵سال(اصفهان شاخص هاي مورد مطالعه به تفکيک شهرستان در استان درصد  :۳جدول شماره

  )محاسبات نگارندگان(

  تجزيه وتحليل 

از طريـق    PIDI١ تحليـل  بـا کـاربرد روش   spss پس از ورود اطالعـات در برنامـه   

  :اولين مرحله .هاي فوق عمل گرديد در نظر گرفتن شاخص هاي ذيل و فرمول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Processing Industry Development Index  



  آمايش سرزمين  ١٦

 
حداقل براي هر شاخص بـراي هـر شهرسـتان در اسـتان      حداکثر و ،با توجه به اينکه

زيـرا طبـق تعريـف     يک خواهد بود، حروميت هر شهرستان که بين صفر ودامنه م اصفهان،

يا حداکثر سطح (حداقل محروميت  صفر و)حداقل سطح برخورداري يا(حداکثر محروميت

  .يک خواهد بود )برخورداري

بـا  )هـر شهرسـتان  (امjبـراي شهرسـتان  )Iij(انساني  ةبنابراين شاخص محروميت توسع

 )۱(رابطه  )257، ص1378زنگي آبادي،(  :ل خواهد بودام به صورت ذيiتوجه به متغير 
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در  .است) Ij(دومين مرحله در اين روش تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت

ه کار گرفته شده ب)  n=11(اين مثال شاخص ميانگين، متوسط حسابي ساده يازده متغيير 
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گيري توسعه انساني است که شاخص مزبور به تفـاوت عـدد    سومين مرحله در اين روش اندازه 

  ).۸۹، ص۱۳۸۸زياري،( )۳(رابطه :يعني خواهد بود،هر نقطه يک از متوسط محروميت 

 )ij I-۱ (= )PIDI(: Processing  Industry  Development Index  
برابـر شـاخص   صـنايع تبـديلي   شـاخص توسـعه   )صفهانا مثالً(امjيعني در شهرستان 

 .يک است اصفهان از عددام    Ijميانگين محروميت 

  ،هاي ذيل انحراف معيار از طريق فرمول هر شهرستان ،ميانگين و PIDIپس از محاسبه 

N

x
x i

i

∑= ميانگين    

 :انحراف معيار
N

xx
S i

i

2)(  )۱۱۱-۱۱۰صص  ۱۳۷۹،آسايش(=∑−

  :محاسبه شد که نتايج به صورت ذيل در جدول، حاصل گرديد

 انحراف معيار  ميانگين

۰,۲۱۰۴ ۰,۲۱۳۸ 

  ميزان انحراف معيار وميانگين:  ٤جدول شماره 

  محاسبات نگارندگان

محاسـبات انجـام شـده بـه      ميانگين و توجه به ميزان انحراف معيار و در اين مرحله با

دست ه سپس اطالعات ب هاي مورد نظر پرداخته و براساس شاخص ها سطح بندي شهرستان



  ۱۷  ......     با هاي استان اصفهان صنايع تبديلي شهرستانتحليل پراکنش فضايي 

 
شـان در ايـن    موقعيـت  از لحاظ ها شهرستان ونموده  وارد  wrc vieAآمده را به نرم افزار 

 :هاي ذيل تقسيم گرديد به دسته مقوله

) فـرا توسـعه  (بود در سطح باالي توسعه )۴۲۳/۰(آنها باالتر از  PIDIهايي که  شهرستان .۱

ن، اصـفهان در بـاالترين سـطح بـا     هاي استا در بين شهرستان ،که به ترتيب .ار گرفتندقر

در اين مرتبه ) ۵۰/۰(ميمه با  و برخوار و) ۵۳/۰(نجف آباد با ) ۵۷/۰(فريدن با  ،)۸۴/۰(

  .از توسعه قرار گرفتند

سط توسعه قرار بود در سطح متو) ۲۱۰/۰(و ) ۴۲۳/۰(آنها بين  PIDIهايي که  شهرستان .۲

گلپايگـان   ،)۳۸/۰(نطنـز   ،)۳۹/۰(مبارکـه   ؛گرفتندکه به ترتيب شـامل شـش شهرسـتان   

  .باشند مي) ۲۲/۰(شهرضا  و) ۲۳/۰(کاشان  ،)۲۵/۰(سميرم ، )۲۶/۰(

قـرار  ) فروتوسـعه ( بـود در سـطح پـايين توسـعه    ) ۲۱/۰(تر از  آنها پايين PIDIهايي که  شهرستان .۳

آران  ،)۰۹/۰(اردسـتان   فالورجـان و  ،)۱۸/۰(به ترتيب  تيران وکرون ها  گرفتند که ساير شهرستان

 ،)۰۴/۰(فريدونشــهر ،)۰۵/۰(لنجــان ،)۰۶/۰(ســفلي ســميرم) ۰۷/۰(نــايين  ،)۰۸/۰(وبيــدگل 

   .در اين مرتبه قرار گرفتند) ۰۱/۰(خميني شهر و) ۰۲/۰(چادگان ،)۰۳/۰(خوانسار

  مرتبه ij I PIDI نام شهرستان  رديف 
  ۳ ۰۸/۰ ۹۲/۰ د گلآران وبي  ۱
  ۳ ۰۹/۰ ۹۱/۰ اردستان  ۲
  ۱ ۸۴/۰ ۱۶/۰ اصفهان  ۳
  ۱ ۵۰/۰ ۵۰/۰ برخواروميمه  ۴
  ۳ ۱۸/۰ ۸۲/۰ تيران وکرون  ۵
  ۳ ۰۲/۰ ۹۸/۰ چادگان  ۶
  ۳ ۰۱/۰ ۹۹/۰ خميني شهر  ۷
  ۳ ۰۳/۰ ۹۷/۰ خوانسار  ۸
  ۲ ۲۵/۰ ۷۵/۰ سميرم  ۹
  ۳ ۰۶/۰ ۹۴/۰ سميرم سفلي  ۱۰
  ۲ ۲۲/۰ ۷۸/۰ شهر رضا  ۱۱
  ۱ ۵۷/۰ ۹۳/۰ فريدن  ۱۲
  ۳ ۰۴/۰ ۹۶/۰ فريدونشهر  ۱۳
  ۳ ۰۹/۰ ۹۱/۰ فالورجان  ۱۴
  ۲ ۲۳/۰ ۷۷/۰ کاشان  ۱۵
۷۴/۰ گلپايگان  ۱۶  ۲۶/۰ ۲  
  ۳ ۰۵/۰ ۹۵/۰ لنجان  ۱۷
  ۲ ۳۹/۰ ۶۱/۰ مبارکه  ۱۸
  ۳ ۰۷/۰ ۹۳/۰ نايين  ۱۹
  ۱ ۵۳/۰  ۴۷/۰ نجف آباد  ۲۰
  ۲ ۳۸/۰ ۶۲/۰  نطنز  ۲۱



  آمايش سرزمين  ١٨

 
  محاسبه شده به تفکيک شهرستان و سطح توسعه  PIDIو  ij I ميزان:  ۵جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پراكنش فضايي صنايع تبديلي در استان اصفهان: ۲نقشه شماره

  نگارندگان: محاسبات و ترسيم             

         

 ها  نتايج و رهيافت

 باشـد  محصوالت کشاورزي مي صنايع تبديلي يکي از صنايع مهم مرتبط با توليدات و

 و مواد غـذايي بـراي مـدت طـوالني     نگهداري محصوالت کشاورزي و که موجب حفظ و

بـه ويـژه بـراي     صـادرات،  از افزايش ارزش افزوده حاصـل  زايي و چنين موجب اشتغال هم

 از طرفي با .رددگ مي  اصلي محصوالت کشاورزي مي باشندة مناطق روستايي که توليد کنند

بخـش   هـاي فـراوان در   توانمنـدي  ن به دليل دارا بودن منابع وکه استان اصفها توجه به اين

 توجه به ايجاد و .باشد مي تبديلي هاي مستعد براي گسترش صنايع کشاورزي يکي از استان

  . طلبد مي تر در اين بخش را نهـبري بهي نايع تبديلي براي بهرهـتوسعه ص

سـطح  در بـاالترين  هان اصف يها شهرستانهاي پژوهش نشان دهنده اين است که  يافته

 



  ۱۹  ......     با هاي استان اصفهان صنايع تبديلي شهرستانتحليل پراکنش فضايي 

 
بـاالتر از   PIDI به ترتيب بـا  ميمه و برخوار ،نجف آباد ،فريدنهاي  ، و شهرستان)۸۴/۰(با 

 ،مبارکـه  شش شهرستان چنين هم. ار گرفتندقر) فرا توسعه(در سطح باالي توسعه ) ۴۲۳/۰(

ــز ــان ،نطنـ ــميرم، گلپايگـ ــان و ،سـ ــا کاشـ ــب  شهرضـ ــه ترتيـ ــتاناز بـ ــايي  شهرسـ   هـ

در سـطح متوسـط توسـعه قـرار     بـوده و  ) ۲۱۰/۰(و ) ۴۲۳/۰(آنها بين  PIDIه ک  باشند مي

 نـايين،  بيـدگل،  آران و اردسـتان،  فالورجـان،  تيران وکرون، هاي شهرستان در ادامه. گرفتند

تـر   آنها پـايين  PIDIکه خميني شهر  چادگان و خوانسار، فريدونشهر، لنجان، فلي،سسميرم 

هاي ديگـر بـه ويـژه     با اختالف بسياري با شهرستان) روممح(مرتبه ضعيف و بود) ۲۱/۰(از 

   .اند قرار گرفته ،)۸۴/۰(برابر  PIDIبا شهرستان اصفهان

گانـه توسـعه صـنايع تبـديلي در      نگاهي اجمـالي بـه سـطوح توسـعه سـه     در واقع با  

تـوان نتـايج ذيـل را در خصـوص الگـوي       سطح استان ميچگونگي پراکنش فضايي آن در 

  :بيان نمودپراکنش فضايي 

 توسعه صنعتي در صنايع مورد نظر هاي شرقي از حيث شاخص در کل استان، شهرستان .۱

 هـا  ريـزي  و کم توجهي در برنامـه کمي جمعيت ،هاي زيست محيطي به دليل محدوديت

  .باشند محروم مي

بيشـتر مشـاهده   سطوح فرا توسعه به صورت خطي از شمال غـرب بـه جنـوب شـرق      .۲

  .شود مي

هـر سـه    نـد و رتري برخوردا ي وجنوبي استان از دامنه پراکندگي بيشهاي غرب شهرستان .۳

  .شوند مي سطح را به تساوي شامل

هـاي   ي فضايي و پراکندگي مکاني فعاليـت ها ريزي بنابراين ضرورت دارد که در برنامه

ها در  برنامه و ها مبذول گردد تري به اين شهرستان توجه بيش صنعتي به ويژه صنايع تبديلي

مناطق باشد کـه در نتيجـه توسـعه همـه      ها و توسعه متعادل شهرستان رکززدايي وجهت تم

  .پي داشته باشد هاي استان را در جانبه شهرستان

  راهکارها

محصــوالت کشــاورزي بــراي افــزايش درآمــد ،  گســترش صــنايع تبــديلي مــرتبط بــا .۱

ويـژه  جلوگيري از هدر رفتن محصوالت کشاورزي در مناطق مختلف به  زايي و اشتغال

انـد و از   سطح توسـعه قـرار گرفتـه    ينتر هايي که در پايين در مناطق روستايي شهرستان

  .باشند کنندگان اصلي محصوالت کشاورزي مي توليد



  آمايش سرزمين  ٢٠

 
کننده تا  ايجاد صنايع تبديلي مرتبط با نوع محصوالت کشاورزي توليدي در مناطق توليد .۲

  .ها کاهش هزينه وري و بهره حد امکان براي افزايش

يابي بهتـر   اد صنايع تکميلي و بسته بندي مناسب در جوار صنايع تبديلي براي دستايج .۳

هاي دورتر باحفظ کيفيت  تر به فرآورده توليد شده و ارسال سهل تر آن به مکان و بهينه

يـابي نسـبت بـه مرکـز      نظر گرفتن شرايط مطلوب مکـان  هاي طوالني تر با در در زمان

  .ها  از مراکز استانرعايت اصل تمرکززدايي  استان و

گذاري صحيح با مديريت کارآمد در بخش کشاورزي و صنايع مرتبط بـا آن بـه    سرمايه .۴

ريـزي مـدون بـا     ه برنامـه يمنظور افزايش مواد غذايي و افزايش صادرات غير نفتي و ارا

) محـروم (تـرين مرتبـه توسـعه     هايي که در پايين نظارت خاص درآن دسته از شهرستان

  .دان قرار گرفته

کنندگان محصوالت مورد نياز براي صـنايع تبـديلي و نيـز     تأمين اعتبار و وام براي توليد .۵

هاي استان، با توجـه بـه    براي متقاضيان ايجاد صنايع تبديلي در مناطق مختلف شهرستان

مند به شرايط ويژه هـر يـک از    اولويت بخشي نظام هاي  موجود درآن مناطق و پتانسيل

 .ها  ن شهرستا

توجه به اصول انبارداري وحمل نقل به ويـژه در صـنايع    ،ش استانداردهاي صنعتيافزاي .۶

افـزايش کيفيـت و مرغوبيـت    ) باشد که مرتبط با فرآوري محصوالت غذايي مي(تبديلي 

تـر   وري مطلـوب  بهـره  مواد توليد شده، کاهش ضايعـات، کاهش هــزينه و در نــهايت  

  .ي توليديها کننده فرآورده توليد کننده و براي مصرف

 
 

 
 



  ۲۱  ......     با هاي استان اصفهان صنايع تبديلي شهرستانتحليل پراکنش فضايي 
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  .چاپ و کتابهاي درسي ايران
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 .٦١شماره  مجله پژوهش هاي جغرافيايي، ، »در استان ايالم
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  .،گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان نامه دکتري ، پايان»هزار نفر ايران ۱۰۰شهرهاي باالي 
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  . ۲۶۱سوم شماره  سال بيست و ماهنامه جهاد، ،»در توسعه کشاورزي )محصوالت باغي

  .اه اصفهان، انتشارات دانشگجغرافياي اصفهان؛ )١٣٨١(شفقي ،سيروس  .۹

سـال   ماهنامه علمي جهاد، ،»صنايع روستايي و نقش آن در توسعه کشور«؛ )۱۳۷۴(صادق  ،صاحبي .۱۰

  .۱۷۵شماره پانزدهم،
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