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 دهیچک

 
 ،یکشاورز بخش محصوالت عاتیضا از یریجلوگ در یلیتکم و یلیتبد عیصنا تیاهم و نقش به توجه با

دانست. با توجه به  یکشاورز ةتوسع جهت در مناسب یراهکارها از یکی توانیم را عیصنا نیا سیسأت

از  هیمواد اول یناکاف ةعرض است مواجه آن با مازندران یلیتبد عیصنا اکنونکه هم یاز مشکالت یکی نکهیا

 یبندتیمطالعه به اولو نیاست، ا عیمناسب در محل استقرار صنا متیو ق تیفیبه ک ینظر دسترس

 از منظور نیبد. پردازدیم یلیو تکم یلیتبد عیاستقرار مناسب صنا یبرااستان مازندران  یهاشهرستان

 یسار و نکاء و بهشهر یهاشهرستان که داد نشان جینتا و شد استفاده کوریو کیتکن و یانتروپ روش

 یلیو تکم یلیتبد عیاحداث صنا یبرا یشتریب تیقابل از مازندران استان یهاشهرستان ریسا به نسبت

 نیدر ا یلیتبد عیاحداث صنا یبرا یآت یزیربرنامه و یگذارهیسرما که دش شنهادیپرو  نیا از ؛برخوردارند

 .ندسته یباالتر ةافزودارزش و ترنییپا یهانهیهز یکه دارا ردیسه شهرستان صورت پذ

 

  یابیمکان ،یلیو تکم یلیتبد عیصنا ،یروش آنتروپ کور،یو کیتکن ،مازندران استان :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه
کشور نقش  یهااستان رشتیبدر  تواندیم یکشاورز بخش
 ساختار لیدل به سفانهأاما مت کند؛ فایاشتغال ا جادیدر ا یاساس
 و ندارد ییباال ییزااشتغال بیبخش ضر نیا یکشاورز یسنت

به  نداشتنیدسترس و دیتول از پس یهارهیزنج فقدان لیدل به
از محصوالت  یتوجه انیشا بخش نقل،وحمل در ریخأت ای بازار

 ةچرخ از و رودیم هدر به مختلف یهابه صورت یکشاورز
 ،امروزه.  (Kalantari et al., 2010)دشویخارج م یاقتصاد

 یدرآمدها شیاشتغال و افزا ةتوسع یهاروش نیاز بهتر یکی
 عیصنا ةو توسع جادیا ییدر مناطق روستا یبخش کشاورز

 ,Farahmandian)است  یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد

جهان در مناطق  یفقرا شتریکه ب قتیحق نی. ا(2000

از  یاریبس مشغولند یکشاورز به و کنندیم یزندگ ییروستا
 توسعةکمک به فقرا در  یرا بر آن داشته است که برا نامتفکر

به  میمستق به طور که ییدرآمد فقرا شیتنها افزا یکشاورز
 و هیسرما یریکارگبلکه به ست،ین یمشغولند کاف یکشاورز

 .است یضرور زین یزراع ریغ یهاتیفعال در کار یروین
 توسعة نیمثبت ب یوندهایکه پ کندیم دیتأکتفکر  نیا

 یمحل بخش در یزراع ریغ یهاتیفعال رشد و یکشاورز
 ةتوسع. (Foster, 2003) بردیم باال را یکشاورز یوربهره

از  کشور توسعة یبه عنوان کانون و محور اصل یکشاورز
وابسته به  عیبرخوردار است و صنا یخاص گاهینقش و جا

 بخش نیا توسعةالزم و محرک  شرط توانیرا م یکشاورز
و  یلیتبد عیصنا گاهیجا نییتب عالوه، همحسوب داشت. ب
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 اتیمقتض لیدر کشور ما به دل یدر بخش کشاورز یلیتکم
 وستنیپ و یالمللنیب و یامنطقه یبازارها در حضور ،یجهان

 تریضرور روزبهروز( WTO) یجهان تجارت سازمان به
 یلیتبد عیصنا . (Noori and Nilipoor, 2007)شود یم

 یدیمحصوالت تول و هاوردهافرانواع  بههستند که  یعیصنا
و  یمحصول کشاورز ای فراوردهو هر  ندایمتک یکشاورز

 یلیتبد داتیتول ندیفرا انیدر جر هیاول مادةبه عنوان  یدام
 از یکی یکشاورز یلیتبد عیصنا. رسندیم مصرف به
 ینبات مواد یفراوراست که به  ییغذا عیصنا یهارمجموعهیز
 و شکل رییتغ رندةیدربرگ یفراور نی. اپردازدیم یوانیح ای

 ،یسازرهیذخ ،ییایمیش و یکیزیف راتییتغ قیطر از حفاظت
 Banbury andاست عیتوز و یبندبسته ،یبنددرجه

Mitchel, 1995)  )یلیو تکم یلیتبد عیصنا ةتوسع و جادیا 
ارزش  شیو افزا عاتیاز ضا یریجلوگ یمناسب برا یراهکار

از  یتعداد ،حاضر حال در. است یافزوده محصوالت کشاورز
و  وهیآبم ،یماکارون ،یتن ماه ةکننددیکارخانجات تول

آرد و  دیتول جات،وهیم پودر یبندبستهو  دیکنسانتره، تول
. وجود کنندیم تیفعال استان در یگوشت و یلبن یهافراورده
 یول ستا یضرور یلیتبد عیصنا توسعة یبرا یمختلف عوامل

 نیتأممنطقه از نظر  لیپتانس انیم نیا در عامل نیترمهم
محسوب  یلیتبد عیصنا جادیا یبرا هیاول مواد

 عوامل از یکی.  (Kalantari and et al., 2010)شود یم
. است یابیمکان یامنطقه ةتوسعدر امر  یزیربرنامه مهم
 ةتوسع اهداف و یاقتصاد یهاتیفعال متوازن و یمنطق عیتوز

 یواحدها استقرار یاجتماع و یاسیس بعد از یامنطقه
 اعتقاد بهرا به دنبال داشته که  یرشد اقتصاد یصنعت

 شمار به مهاجرت کاهش عوامل نیمؤثرتر از نامتخصص
 یابیمکان یتئور. (Agahi and Abdi, 2009) رود یم

موجود و عوامل  یهاتیواقع اساس بردارد  یسع یصنعت
 تارا ارائه دهد  یعموم نیقوان آن بر رگذاریثأت یاساس

انتخاب شوند  یصنعت یهاتیفعال یبرا هامکان نیتر نهیبه
(Taherkhani, 2007)ةنیزمدر  ی. مطالعات متعدد 

شده است که در ادامه به چند نمونه از آن  انجام یابی مکان
 .شودیماشاره 

Drescher and Maurer   (2000)تحت  یامقاله در
 یکشورها اتیلبن عیصنا در رقابت تیمز یبررس»عنوان 

 اروپا ةیاتحادعضو  یکشورها یبندو رتبه یبه بررس «ییاروپا
 یلبن عیدر جهت احداث صنا یگذارهیسرما منظور به

 گاهیجا نیآن بود که کشور آلمان بهتر انگریب جیپرداختند. نتا

کشورها  ریسا انیصنعت در م نیدر ا یگذارهیسرما یرا برا
 ایالت در یامطالعه در نیزKishore   (2004). داراست

 یک هایساختزیر در بهبود که گرفت نتیجه هند اوریسای

 نیز و شود مکانی هایبرتری تقویت باعث تواندمی منطقه

 لحاظ به که شوند واقع نقاطی در صنایع مکان که شود موجب

 عواملی بررسی به همچنین او. دارند بهتری کارایی ختیسارزی

 ،گذاری سرمایه شرایط بازار، وجود اولیه، مواد وجود نظیر
 این و پرداخت اعتباری و مالی تسهیالت و تقاضا تخمین

 کشاورزی غیر های فعالیت و صنایع توسعة و ایجاد در را عوامل

 جادیا بهKlimberg and Ratick  (2007). دانست تأثیرگذار
 یابیمکان مسائل سازیمدل برای روش یک کاربرد و

 کارایی معیار و هاداده پوششی تحلیل تکنیک از و پرداختند
 مختلف هایمکان کارایی مقایسة و بهینه مکان یافتن برای

 معیار گرفتننظردر با هاآن ،پژوهش نیا در. کردند استفاده
 هایمدل و اهداف سایر و هاداده یپوشش لیتحل کارایی
 یابیمکان مسائل برای قوی و مناسب بسیار یروش یابیمکان
 درBabajani et al.  (2009) .کردند ایجاد هدفهچند

محصوالت باغی در وری افریابی صنایع به مکان یامطالعه
سازی ترکیبی و سیستم استان کرمانشاه با استفاده از شاخص

های یافتهاساس . برپرداختند( GISاطالعات جغرافیایی )
شهرستان کرمانشاه با بیشترین پتانسیل به لحاظ  ،تحقیق

 اولویت اول دریابی مکان ةمطالعکننده در تعیینچهار شاخص 
 ،آباد غرب و صحنهاسالمپاوه، های شهرستان و گرفت یجا

اولویت و سرپل ذهاب، جوانرود، سنقر و هرسین  ؛اولویت دوم
 یپژوهش در .Kalantari et al (2010) .شدند حائز راسوم 

 صنایع توسعة و ایجاد بازدارندة و برندهپیش عوامل یبررس به

 شمالی خراسان استان در کشاورزی تکمیلی و تبدیلی
 برندهشپی عوامل سهم که داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند

 الزم زمینة ایجاد با نتیجه در و بوده بازدارنده عوامل از مؤثرتر

 عوامل بر آمدن فایق و برندهپیش عوامل تقویت با توانمی

 در کشاورزی تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعة به بازدارنده

 در .Raee dehghi et al (2011)  .کرد کمک استان
 و ریش یفراور عیصنا ةنیبه یابیمکان به شانمطالعه

 نبود طیکشور در شرا یهااستان کل در یلبن محصوالت
 ،مطالعه نیا در. پرداختند 1387-1380یهاسالدر  تیقطع

 مطالعه نیا جینتا و شد استفاده یابازه سیاز روش تاپس
هر  یبرا یگذارهیسرما نةیبهو درصد  یگذارهیسرما شاخص

 طیرا با توجه به شرا اتیو لبن ریش عیاستان در احداث صنا
 ؛کرد نییتع هاشاخص اوزان و ریمقاد در تیقطع نبود
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 نیدر ا یگذارهیسرما یفعل یالگو که داد نشان نیهمچن
 در لیتعد مندازین و ستین نهیبه هااستان یتمام در عیصنا
  Darby and Mark. است یگذارهیسرما یفعل ریمقاد

 با شکر کارخانة ساخت یبرا نهیمکان به نییتع به(2012)
 نیا در. پرداختند یسلولوز اتانول اهانیگ مکان به توجه

 نةیهزو  شانیبا توجه به عملکرد اقتصاد اهانیگ ،پژوهش
 .شدند سهیمقا گریکدی با نقلوحمل
ها به خارج از مزرعه انتقال آنونقلو  برداشت محصوالت 

 یکشاورز داتیتول یها نهیهز از یقسمت یبند بسته محل ای
 و یمحل تیکامل به موقع یکه بستگد نده یم لیتشک را

 عیصنا اکنونکه هم یاز مشکالت یکید و ندار یا منطقه
 از هیمواد اول یناکاف ةعرض استاستان با آن مواجه  یلیتبد
مناسب در محل استقرار  متیق و تیفیک به یدسترس نظر
استقرار  یو مکان مناسب برا نیاست. کمبود زم عیصنا
نقل و ارتباطات وحمل یها در بخش یناکاف یفناور ع،یصنا

 یتنگناها ریسااز  غات،یمراکز فروش، اطالعات بازار و تبل
 نیا دنبال به پژوهش نیا. هستنددر مازندران  یلیتبد عیصنا

 مختلف، یهاشهرستان داتیتول زانیم به توجه با که ستا
 نیترمناسب ،است یلیتبد عیصنا ازیمورد ن ةیاول مواد که

از  یکند تا بخش نییتع عیاستقرار صنا یبرا را مکان
 نیا در. دشومرتفع  یلیتبد عیصنا یرو شیمشکالت پ

 ةمحاسب منظور به( ENTROPY) یانتروپ کیتکن از ،راستا
 منظور به( VIKOR) کوریو کیتکن از و هااوزان شاخص

 پرسشاستفاده شده است.  تابع یهاشهرستان یبندرتبه
 استان یهاشهرستان کدام کهاست  نیپژوهش ا نیا یاصل

 بخش یلیتکم و یلیتبد عیصنا استقرار یراستا در مازندران
 .هستند برخوردار یشتریب تیاولواز  یکشاورز

 

 هاروش و مواد
 یبندتیاولو مطالعه نیا هدف د،ش انیب که قبالً طورهمان

 عیاحداث صنا تیاستان مازندران از نظر قابل یهاشهرستان
شاخص  Taherkhani (2007). است یلیو تکم یلیتبد

 بر ثرؤم یهاشاخص نیترمهم ازرا  هیبه مواد اول یدسترس
از  ؛داندیم یکشاورز بخش یلیتکم و یلیتبد عیصنا استقرار

 از منتخب مناطق یبندتیاولو یبرا زیپژوهش ن نیرو در ا نیا
 نیترمهم از یکی عنوان به ه،یاول مواد به یدسترس شاخص
 در یصنعت یهاتیفعال استقرار بر ثرؤم یهاشاخص

 ر،یاخ یهادهه دراستان مازندران استفاده شد.  یهاشهرستان
 یهامدل به نامحقق توجه ده،یچیپ یهایریگمیتصم یبرا

 که است شده معطوف( MCDM) 1ارهیچندمع یریگمیتصم
 یجا به ،یسازنهیبه کیکالس یهامدل برخالف ها،آن در

 نیممکن است از چند ینگیبه سنجش اریمع کی از استفاده
 عمدة دستةبه دو  هامدل نیا. شودسنجش استفاده  اریمع

 یهامدل و( MODM) 2هدفهچند یریگمیتصم یهامدل
 هب. شوندیم میتقس( MADM) 3چندشاخصه یریگمیتصم
 کیکالس یهامدل همانند هدفهچند یهامدل ،یکل طور

 کی دنکرنهیبه یتفاوت که به جا نیا با هستند یسازنهیبه
. هستند هدف تابع نیچند کردننهیبهتابع هدف، به دنبال 

مطالعه مورد استفاده قرار گرفته  نیکه در ا زین 4کوریو مدل
 در. است شاخصهچند یریگمیتصم یهامدلاز  یکی است
 بیضر که است الزم شاخصهچند یریگمیتصم یهامدل
 روش کهنیا به نظر. میکن نییتع را هاشاخص از کیهر تیاهم

 نیدر ا ،است نهیزم نیکارآمد در ا یهاروش از یکی یانتروپ
 (Soltanpanahروش استفاده شده است  نیاز ا زیمطالعه ن

(et al., 2010. 

 

 5یانتروپ کیتکن یسازادهیپ
گیری به طور کامل  های یک ماتریس تصمیم وقتی داده

برای ارزیابی نتروپی اتوان از روش  د، مینمشخص شده باش
چه این روش این است که هر ةایدها استفاده کرد. وزن

پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد، آن شاخص 
 ,Momeni)ها اهمیت بیشتری دارد نسبت به دیگر شاخص

داده شده  شینما ریروش به صورت ز نی. مراحل ا(2006
 :(Soltanpanah et al., 2010)است 
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از نظر  ام i نةیگزارزش  ةدهندنشان    روابط،  نیدر ا که
 یبرا ام j شاخص شدة اسیمقیب مقدار Pij ام، jشاخص 

مقدار  Ej (،استان یها)شهرستان هانهیتعداد گز m ام، i نةیگز
موجود در شاخص  ینانیاطمیبمقدار  dj ام، jشاخص  یانتروپ

j  ام وWj وزن( شاخص  تیاهم بیمقدار ضر(j  .ام است 

 
 (VIKOR) ویکور تکنیک 

 است یتوافق چندشاخصة یریگمیتصمروش  کی ویکور
. دادند وسعهت را آن Opricovic and Tzeng  (2004)که

است  افتهیتوسعه  متریکپیال روش یمبنا برروش  نیا
(Wei and Lin, 2008). 
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مسائل تصمیم را در قالب یک ماتریس   تکنیک این
های الزم  تحلیل و کندیمفرموله  ریز سیهمانند ماتر میتصم
 ةدهندنشان   دهد. در این ماتریس،  آن انجام می رویرا 
    ام و  jشاخص  ةدهندنشان   (، هاام )شهرستان i ةنیگز

ام است  i ةام برای گزین jشاخص  ارزش ةدهندنشان
(Chang and Hsu, 2009) .به کوریو روش یاجرا مراحل 

 :  است ریز صورت
            

[

   
   
 
   

   
   
 
   

 
 

   
   

  
    

] 
   
   

  
   

 

  (Wei and Lin, 2008) شدهنرمال ریمقاد محاسبة. 1 گام
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 مقدار بدترین و بهترین تعیین .1 گام

و بدترین هریک از مقادیر در هر معیار را شناسایی  بهترین
   ترتیببهو  کنیممی

   و  
 .نامیمیم  

(7) 
* max , , ,...,mj ijf f i 1 2       

(8   )min , , ,...,j ijf f j n  1 2 

 لئااید حل راه از هاگزینه ةفاصل ةمحاسب .3 گام

 و لئاهر گزینه از راه حل اید ةفاصل محاسبةمرحله  این
 بطارو اساس بر نهایی ارزش برای هاآن جمع حاصل سپس

 ذیل است: 

(9  )   * */
n

i j j ij jj
S W f f f f 


  1

 

(10  )   * *max /i i j ij jR W f f f f    
 

 

    ،یدر روش انتروپ شدهمحاسبهوزن    که  جایی
 مثبت ایدئالاز راه حل  امi گزینة فاصلةبیانگر نسبت 

 راه از امi ةگزین فاصلةبیانگر نسبت    )بهترین ترکیب( و 
 بر رتبه نیبرتر. استمنفی )بدترین ترکیب(  لئااید حل

 دست هب    و بدترین رتبه بر اساس ارزش    ارزش اساس
در      و     همان ترتیببه   و     ،به عبارت دیگر ؛دیآیم

 .هستند متریکپیروش ال
 

 Qiمقدار ویکور  ةمحاسب .5 گام

(11) 
* *

* *( )i iS S R R

S S R R
  

    
        
1 

 ،         ،        رابطه  نیدر ا که
 تیمطلوب ممیماکز وزنv  و           ،        

 .شودیمدر نظر گرفته  5/0 که معموالً است یگروه
 

 Qiبر اساس مقادیر  هاگزینه بندیرتبه. 4 گام

 اختصاصآن  به VIKOR کیوزن تکن نیکه کمتر یانهیگز
 . است VIKOR کیاز لحاظ تکن نهیگز نیبهتر است افتهی

حاصل مصاحبه با  پژوهش نیا ازین مورد اطالعات
 یپرسشنامه از آنان در سال زراع لیتکم و برداران بهره

و  یباغ ،یمحصوالت زراع ةآمارنام از که است( 1389-1390
 گرفته شده است. استان مازندران یجهاد کشاورز یدام

 

 بحث و جینتا
استقرار  عامل نیترمهم هیبه مواد اول یآنجا که دسترس از

 هدر نظر گرفته شد یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد عیصنا
 از یبه شرح مختصر 3 -1 یهاولجد در راستا نیا در ،است

 ةیاولمواد  که میپردازیممحصوالت مختلف  دیتول زانیم
 .شوندیم محسوب عیصنا
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 یاستان درصد و مازندران استان در یدام داتیتول زانیم. 1 جدول

 دیتول
 شرح

 عسل )تن( مرغ تخم ریش دیسف گوشت قرمز گوشت

 9124 11811 81929 18114 80066 استان دیتول
 2/1 8/1 6/1 6/10 1/8 یاستان درصد

 
 در استان مازندران یزراع ةساالن محصوالت کل دیتول و کشت ریز سطح. 1جدول

 )تن( دیتول زانیم )هکتار( کشت ریز سطح

 جمع مید یآب جمع مید یآب
  284161   116114 489190 1488111 2068468 9622806 

 
 مازندران استان یباغ محصوالت کل دیتول و کشت ریز سطح. 3 جدول

 )تن( دیتول زانیم )هکتار( کشت ریز سطح

 جمع مید یآب جمع مید یآب
1/61966 8/41612 1/191111 1/1601611 2/811969  1/2200191 

  استان مازندران یجهاد کشاورز یو دام یباغ ،یمحصوالت زراع ةآمارنام: مأخذ 

 
 شاخص اساس بر یمکان یبندرتبه ،مطالعه نیا در
 کوریو و یروش انتروپ یریکارگهب با هیاول مواد به یدسترس

 بخش در شدهارائه حاتیتوض. با توجه به رفتیصورت پذ
 یانتروپ کیتکن در شدهمحاسبه یهاوزن ها،روش و مواد

 شده رائها 4در جدول  یدیتول یهاشاخص از کیهر یبرا
 یدیتول یهاشاخص شود،یم مشاهده که طورهمان. است

 جات،یسبز ،یزیجال حبوبات، ،یصنعت محصوالت غالت،
با  بیترتبه یدام داتیو تول یباغ داتیتول ،یاعلوفه نباتات

، 10/0، 145/0، 258/0، 151/0، 137/0، 08/0 یهاوزن
. شوندیملحاظ  کوریروش و یبندتیاولو در 033/0، 09/0
 گرینسبت به د هستند شتریب وزن یدارا که ییهاشاخص آن

 در هاآن ریتأثو  ندبرخوردار یشتریب تیاهم از هاشاخص
 در یلیتکم و یلیتبد عیصنا استقرار تیقابل زانیم

 هاشاخص گرید به نسبت مازندران استان یهاشهرستان
محصوالت  4در جدول  شدهارائه جیاست. مطابق نتا شتریب

 .دارند را وزن نیباالتر یزیجال
 

 یانتروپ کیمورد استفاده در تکن یهاشاخص یمحاسبات وزن. 5 جدول

  غالت
 تمحصوال
 یصنعت

 جاتیسبز یزیجال حبوبات
 نباتات
 یاعلوفه

 داتیتول
 یباغ

 داتیتول
 یدام

Ej 642/0 191/0 104/0 418/0 118/0 602/0 629/0 196/0 

dj 161 /0 286/0 216/0 609/0 269 /0 111/0 118/0 084/0 

Wj 06/0 191/0 161/0 266/0 146/0 10/0 01/0 099/0 

 یپژوهش یهاافتهی: مأخذ

 
هر شاخص و  یبرا یمحاسبات یهاوزن گرفتننظردر با

 از مازندران استان یهاشهرستان کور،یو کیتکن در هاآن استفادة
 اندشده یبندرتبه یلیتکم و یلیتبد عیصنا استقرار تیقابل نظر

که مشاهده  طورهمان. است شده رائها 5آن در جدول  جیکه نتا
ستون دوم  ها،شهرستان دهندةنشاناول جدول  ستون ،شودیم

نامطلوب  ریهر شهرستان، ستون سوم مقاد یمطلوب برا ریمقاد
و ستون  کوریو کیهر شهرستان، ستون چهارم شاخص تکن یبرا

 یانهیگز. است کوریشهرستان بر اساس شاخص و هر رتبةپنجم 
است،  افتهی اختصاصبه آن  کوریو کیتکن وزن نیکمتر که

 .است کوریو کیاز لحاظ تکن نهیگز نیبهتر
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استان مازندران از  یهاشهرستان ،حاصل جیبر اساس نتا 
 بهشهر،: بیترتبه یلیتبد عیدر استقرار صنا تیلحاظ اولو

چالوس،  شهر،قائم بار،یجو گلوگاه، بابل، آمل، ،یسار نکاء،

و  کناردونیفر نور، سوادکوه، تنکابن، رامسر، نوشهر، بابلسر،
 .هستندمحمودآباد 

 
 یلیتکم و یلیتبد عیصنا استقرارمنظور  بهمازندران  یهاشهرستان یبندرتبه جینتا. 4جدول

 Si Ri Qi 
 رتبه

 6 894/0 266/0 681/0 بابل
 4 821/0 266/0 668/0 آمل

 1 09/0 016/0 466/0 بهشهر
 19 148/0 241/0 669/0 تنکابن
 12 142/0 266/0 626/0 رامسر

 9 461/0 214/0 698/0 یسار
 14 160/0 266/0 669/0 سوادکوه

 6 866/0 266/0 668/0 شهرقائم
 16 162/0 266/0 664/0 نور

 11 680/0 266/0 164/0 نوشهر
 10 194/0 261/0 862/0 بابلسر

 11 111/0 266/0 681/0 محمودآباد
 1 861/0 218/0 861/0 باریجو

 2 944/0 161/0 802/0 نکاء
 1 111/0 218/0 144/0 چالوس
 8 84/0 241/0 811/0 گلوگاه

 18 111/0 266/0 689/0 کناردونیفر
  پژوهش محاسبات: مأخذ 

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
استان  یهاشهرستان یبندتیاولو دنبال به مطالعه نیا

 است بوده یلیتکم و یلیتبد عیصنا استقرار منظورمازندران به 
از  یکی هیبه مواد اول یشاخص دسترس راستا نیا در که
 نظر در یلیتبد عیصنا استقرار در هاشاخص نیرگذارتریتأث

 غالت، شامل استفاده مورد یهاشاخص و شد گرفته
 نباتات جات،یسبز ،یزیجال حبوبات، ،یصنعت محصوالت

 پس از که ندبود یدام داتیتول و یباغ داتیتول ،یاعلوفه
 ،یانتروپ روش در هاشاخص از کیهر تیاهم بیضرا محاسبة

 صورت کوریو کیاز تکن یریگبهره با هاشهرستان یبندتیاولو
 .استچندشاخصه  یریگمیتصم یهامدل از یکی که رفتیپذ
 محصوالت دیتول زانیم شاخص مطالعه نشان داد که جینتا
 تیاز اهم یدر روش انتروپ حاصل وزن نیشتریب با یزیجال
 یهاشهرستاندر  یلیو تکم یلیتبد عیدر استقرار صنا ییباال

-به یلیتبد عیدر استقرار صنا تیمنتخب برخوردار است و اولو

 بابل، آمل، ،یسار نکاء، بهشهر، یهاشهرستان در بیترت
 رامسر، نوشهر، بابلسر، چالوس، شهر،قائم بار،یجو گلوگاه،
 توجه با. استو محمودآباد  کناردونیفر نور، سوادکوه، تنکابن،

 بهشهر یهاشهرستان دهدیم نشان هک -مطالعه نیا جینتا به
 مازندران استان یهاشهرستان ریسا به نسبت یسار و نکاء و
 یلیو تکم یلیتبد عیصنا احداث یبرا یشتریب تیقابل از

 نظر از هیمواد اول یناکاف ةعرضبرخوردارند و با توجه به مشکل 
 - عیصنا یمناسب در محل کنون متیق و تیفیک به یدسترس

 یبرا یآت یزیربرنامه و یگذارهیسرما که شودیم شنهادیپ
که  ردیسه شهرستان صورت پذ نیدر ا یلیتبد عیصنا احداث

 نیهمچن ؛دارند یترمناسب متیق و ترنییپا نقلوحمل ةنیهز
 الت،یتسه مانند یعوامل یآت مطالعات در شودیم شنهادیپ

توجه به  با .شوند گرفته نظر در تقاضا و یگذارهیسرما طیشرا
 نظر از یکشاورز محصوالت یابیبازار رةیزنجامر که هرچه  نیا

 شتریب یهاحضور دالالن و واسطه باشد، شتریب مسافت بعد
 عیقبل از احداث صنا شودیم شنهادیپ ،شودیم ترریپذامکان
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 یبرا که یمختلف یهاروش از استفاده با یلیتکم و یلیتبد
 یدسترسکه  یمناسب یهامحل دارد وجود یابیمکان
 نکهیبا توجه به ا .شوند انتخاب دندار هیمواد اول به یتر آسان

 تیاز ظرف شیدر استان ب یلیتبد عیبه صنا ازیدر حال حاضر ن

 یهامکان در شتریب یلیتبد عیصنا احداث با دیبااست،  یکنون
و با کاهش  کرد یریمحصوالت جلوگ ناز هدررفت مناسب

 جهت در یگام داریپا عةتوساصول  تیرعا و عاتیضا
 .برداشت ییخودکفا
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