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  با استفاده از روش دلفی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی عۀ توسبندی یتاولو

   استان اصفهان-شهرستان فالورجان 
  

  ∗  دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیااستادیار،  نوری... سید هدایت ا
  دانشگاه اصفهان ،ریزی روستاییانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهد ، ییشهره نیلی پور طباطبا

  29/9/1385: یید نهاییأت  4/2/1385:  مقالهدریافت
  

 چکیده
.  تن محصول کـشاورزی اسـت      چهار صد هزار  کشاورزی مناسب وساالنه حدود   شهرستان فالورجان دارای اراضی مستعد، آب     

میـوه،    بـرنج و  و نیـز ای ه، سیب زمینی، سبزیجات برگـی و غـدّ    کشاورزی مانند پیاز  وجود مازاد تولید در بعضی از محصوالت        
پـژوهش بـر آن اسـت کـه     ایـن  . کـرده اسـت   این شهرستان را مکان مناسبی جهت استقرار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلـی     

 دلفـی   مـدل نظرخـواهی تخصـصی   ر به این منظو. صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با شرایط شهرستان را بررسی و تعیین نماید    
 بـه   ، دلفـی  فـشرده بـر روش    بر منطقه و تولیدات کـشاورزی آن بـا گـذری             مقاله پس از مروری   . ه است  قرارگرفت استفادهمورد  

بندی صنایع تبـدیلی     الب طبقه ق مطالعه در    ۀ  نتیج  ،در پایان . ها پرداخته است   ها وتجزیه وتحلیل آن    آوری داده  جمعۀ  تشریح شیو 
  .  استآمدهی مناسب برای شهرستان به ترتیب اولویت و تکمیل

  ، شهرستان فالورجانروش دلفیصنعت، صنایع تبدیلی و تکمیلی، : کلید واژه ها
  

  مقدمه
 برخوردار است و صنایع وابسته به کـشاورزی         ی از نقش و جایگاه خاص     ، کشور ۀعنوان کانون و محور اصلی توسع       کشاورزی به  ۀتوسع

 تبیین جایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلـی در بخـش           عالوه، هب.  این بخش، محسوب داشت    ۀن شرط الزم و محرک توسع     عنوا توان به  را می 
ای و بــین المللــی و پیوســتن بــه ســازمان تجــارت  کــشاورزی در کــشور مــا بــه دلیــل مقتــضیات جهــانی، حــضور در بازارهــای منطقــه 

  .تر می شود روز به روز ضروری) WTO(جهانی
حمایت از گسترش صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی به نحوی          بر   ، کشور ۀساله چهارم توسع    پنج ۀن برنام  قانو 18درماده  

 50موجبـات کـاهش ضـایعات بـه میـزان            که درصد محصوالت فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجـود افـزایش یافتـه و                 
  .)17 ،1384 ،یلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزیدفترصنایع تبدیلی و تکم (کید شده استأ، ترصد فراهم گرددد

                                                 
∗Email:  - hnourius@yahoo.com                                                                                                               09133150545  نویسنده مسئول:  
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. تن محـصول کـشاورزی اسـت      هـزار  400ب کـشاورزی مناسـب وسـاالنه حـدود          هرستان فالورجان دارای اراضی مستعد، آ     ش
یـن   ا ماننـد آن میـوه و ، ای ،برنج هغدّ سبزیجات برگی و سیب زمینی، وجود مازاد تولید در بعضی از محصوالت کشاورزی مانند پیاز،

بـا توجـه بـه     صـنایع     این ۀتوسع ،گذشته از این  . شهرستان را مکان مناسبی جهت استقرار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کرده است            
های  با توجه به پیش فرض. آورد را فراهم میبخش کشاورزی شهرستان بیشتر  ۀتوسعی ها زمینهخود منطقه فالورجان  های موجود    توان
از اولویـت     منطقـه  ۀدر راستای توسـع   صنایع تبدیلی و تکمیلی     کدام یک از    تجوی پاسخ به این پرسش است که         این مقاله در جس    ،فوق

  است؟برخورداربیشتری 

ومطالعـات میـدانی     اسـنادی، هـای    و جمع آوری اطالعات بر اسـاس تلفیـق روش          بوده کاربردی   ،لحاظ هدف به  تحقیق حاضر   
 از روش    کـه بـا اسـتفاده      باشـد  مـی های تجزیه و تحلیل، نظرات کارشناسان و متخصصین          ه است ولی منبع و مبنای اصلی داد       شدهانجام  

   .آوری و تجزیه و تحلیل شده است جمع خواهی تخصصی، دلفی به عنوان  نوعی نظر
میلـی   صنایع تبـدیلی وتک   ۀهای توسع  ها وتوان  این مقاله با گذری بر مفاهیم اساسی و ادبیات تحقیق، به معرفی منطقه و ضرورت              

ها   تجزیه و تحلیل داده    ۀ مراحل انجام کار و شیو     ، معرفی کوتاهی از روش دلفی      ارائه   در ادامه با  . در شهرستان فالورجان پرداخته است    
  .  صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب برای منطقه به ترتیب اولویت معرفی شده است، نوعتشریح و در نهایت

  
  مفاهیم اساسی

         هـا بـه محـصوالت جدیـد      هایی است که منجر به تغییر شکل فیزیکی و شـیمیایی مـواد مختلـف و تبـدیل آن            تالیصنعت شامل کلیه فعّ   
صنعت فرآینـد   .)2 ،1383رحیمی، (ها و یا در منازل انجام گیرد       وسیله دست یا ماشین در کارخانه       اعم از اینکه این تغییرات به      ،شود می

  ).266 ،1376ملک محمدی، ( خدمات که متضمن ارزش افزوده نیز باشد، است تبدیل ماده اولیه به محصول، کاال و
. صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی صنایعی هستند که دارای ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم با بخـش کـشاورزی هـستند     

 یای از صـنایع  میلـی بـه مجموعـه     صـنایع تک  ،  1374 روستایی جهاد کشاورزی استان اصفهان در سال         ۀ صنایع و توسع   ۀطبق تعریف ادار  
آوری و فـرآوری،     نشاء نباتی و حیـوانی نـسبت بـه عمـل          گردد که با انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی بر روی مواد اولیه با م              ق می اطال
ه از صـنایع    بـه آن گـرو     صـنایع تبـدیلی   . های حاصله اقـدام نمایـد       نیز بازار رسانی وتوزیع فرآورده     بندی، بسته بندی، نگهداری و     درجه

تر و افـزایش ارزش اقتـصادی بـه شـکل             برای بهتر مصرف شدن، عرضه مناسب      ها یک فرآورده کشاورزی    گردد که در آن    اطالق می 
به نحوی که ماهیت محصول جدید با ماهیت ماده اولیه یکسان ولی محصول نهایی یک ماده جدید نسبت به مـاده          . دشودیگری تبدیل   

  ).3 ،1383 ،معاونت صنایع و توسعۀ روستایی( های روغنی روغن کشی از دانهمانند صنایع . داولیه باش
 صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنایعی اطالق می گردد که به فرآوری و ، هیئت دولتیطبق تعریف مصوب در کمیسیون اقتصاد   

 تغییـرات   ۀ فـرآوری در برگیرنـد     .ازدمـی پـرد   ) زراعی، باغی، شیالتی، دام و طیـور، جنگـل و مرتـع           (عمل آوری مواد نباتی و حیوانی       
دفتر صنایع تبـدیلی و تکمیلـی بخـش کـشاورزی، وزارت جهـاد کـشاورزی،                (فیزیکی، شیمیایی، نگهداری، بسته بندی و توزیع است         

بخـش  در  ارزش افـزوده    ایجـاد    ،صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی در جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی           ).2 ،1384
 وافزایش سهم اشتغال صنعتی درمناطق روسـتایی          و باال بردن بهره وری بخش کشاورزی      روستاییان،   سطح در آمد  افزایش  کشاورزی،  

 کشور نقش کلیدی داشته و توجه بیـشتر        ۀصنایع در فرآیند توسع    این   .کندایفای نقش می   روستایی   ۀاز فرآیند توسع   به عنوان جزئی   نیز
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تکمیلـی   موضوع صـنایع تبـدیلی و      ، با وجود این   .اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت       رزی و رشد و توسعه کشاو     تسریع در  ،به آن 

 ،اقتـصاد ملـی اسـت     بخـش کـشاورزی و  ۀشایـست کـه  گونـه    آنهنـوز   جدیـدی اسـت کـه       نـسبتاً   مقولـه   ، در ایران    علی رغم اهمیت آن   
  .ه استموردحمایت وهدایت قرار نگرفت

 بـسیاری  ۀاما در این دهـ  . شدروستایی توجه چندانی نمی     به صنایع کوچک و    1950 ۀه قبل از د   در کشورهای در حال توسعه تا     
بیکاری وفقـر برنامـه ریـزی  وسـیعی را در             از کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، کره جنوبی واندونزی برای مقابله با             

  .جهت گسترش این صنایع به عمل آوردند
 توسـط سـازمان جهـاد کـشاورزی و همچنـین مراکـز              ی صـورت گرفتـه    ها العات و پژوهش   در مط  ،های اخیر   سال طیدر ایران   

طـرح جـامع    تـوان از     مـی ،   در ایـن زمینـه     مطالعات انجام شده  جمله   از   . است آغاز گردیده  فعالیت نسبتاً خوبی در این زمینه        ،دانشگاهی
 کـشاورزی در    ۀمچنین مطالعات جامع احیـا و نوسـع       ه و استجلد سیزدهم آن مربوط به صنایع تبدیلی وتکمیلی         که   کشاورزی   ۀتوسع

 1372 اردستان کـه در سـال   - آبخیز زاینده رود ۀ کشاورزی و منابع طبیعی حوزۀ مطالعات احیا و توسع جملهمناطق مختلف کشور و از    
ن پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار          تهیه شده که بعضاً در ایـ       راستاهایی نیز در این     پایان نامه   همچنین کتاب و یا     . منتشر شده است، نام برد    

  .گرفته است
  

   مورد مطالعه و محصوالت کشاورزیۀمنطق
های کوچک اسـتان      به لحاظ مساحت یکی از شهرستان      ، کیلومتر مربع  319 مرکزیت شهر فالورجان با مساحت       بهشهرستان فالورجان   

 و شـمال  20 تقریـب  طور بهترین نقطه آن  ه تا غربیترین نقط  شرقیۀفاصل. ودر غرب شهرستان اصفهان واقع شده است  باشد   میاصفهان  
طور مساوی در طرفین رودخانه زاینده رود که از این شهرسـتان عبـور               اراضی این شهرستان تقریباً به    . دباش  کیلومتر می  15تا جنوب آن    

  .  متر می باشد1630 ارتفاع آن از سطح دریا حدود وواقع شده  ،کندمی 
هـای اشـترجان،      دهـستان بـه نـام      6 این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و گـرگن شـمالی،             ،1375در تقسیمات کشوری سال     

 شـهر بـه نامهـای فالورجـان، قهـدریجان، کلیـشاد و سـودرجان، ابریـشم،                  7ابریشم، زازران، گلستان، گرگن شمالی و سهروفیروزان و         
شهرستان براساس برآورد مرکز آمار ایران در سـال          جمعیت   ).21،  1382 آمار نامه استان اصفهان،   (پیربکران، ایمان شهر و بهاران است       

  و کننـد   زندگی مـی   روستادر   درصد از جمعیت     1/40در این شهرستان    ) .17 ،1383،  مرکز آمار ایران   ( نفر بوده است   221762 ،1383
  .بخش کشاورزی فعالیت دارند  شاغلین این شهرستان در از درصد7/21

چـرا کـه عبـور رودخانـه        . اشـد ب سـطح اسـتان مـی     یت طبیعی دارای موقعیت بـسیار مناسـبی در          شهرستان فالورجان از نظر وضع    
همچنـین  .  موجب برخورداری منطقه از آب و هوایی لطیف و کیفیت مناسـب خـاک گردیـده اسـت                  ،رود از میان این شهرستان     زاینده

ایـن عوامـل در مجمـوع       ). 38،  1372ی استان اصـفهان،     جغرافیا(سزایی داشته است     هها در آب و هوای این شهرستان تاثیر ب         وجود کوه 
طوری که اراضی و باغات ایـن شهرسـتان و سـایر              به ،کشاورزی تبدیل نموده است   برای  به صورت دشتی زیبا با پتانسیل قوی         منطقه را 
  .اند قطب کشاورزی استان را تشکیل داده ،های مجاور شهرستان
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 اراضـی کـشاورزی شهرسـتان فالورجـان بـا      .  استعی اعم از آب کافی وخاک مناسب      شرایط مناسب زرا  ی  شهرستان فالورجان دارا  
  و  به دلیل برخورداری از اراضی کـشاورزی مـستعد         شهرستان این   .دهد رصد ازمساحت شهرستان را تشکیل می      د 1/60 ،   هکتار 19524

 شهرسـتان  محـصوالت کـشاورزی      اهـمّ  .باشـد  کـشاورزی دارا مـی    تولید انـواع محـصوالت      جهت  را  منابع آب کافی شرایط مساعدی      
همچنـین از لحـاظ تولیـدات دامـی ماننـد تولیدشـیر،        .ای، پیاز، سیب زمینی، بـرنج، خیـار، بـه، آلبـالو        هزیجات برگی وغدّ  عبارتند از سب  

 آمــار جهــاد ۀادار( ســوم را بــه خــود اختــصاص داده اســت   بــه تربیــت دراســتان مقــام چهــارم، شــشم و ،گوشــت قرمــز وتخــم مــرغ
 مناسبی جهت ایجاد صـنایع تبـدیلی وتکمیلـی مـرتبط بـا ایـن       ۀزمین ، مزبوردامی باغی و،  باتوجه به تولیدات زراعی .)1384زی،کشاور

منطقـه    در  ماننـد آن    بـرنج سـفید شـده، سـیب زمینـی و           ، درحال حاضر صنایعی مانند برنجکوبی     . محصوالت در شهرستان وجود دارد    
  .شوددیده می زیادی در این زمینه هایبه تولیدات موجود، کمبودجه  با تواما در عین حال، دوجود دارن

 محـصوالت کـشاورزی،    ۀهـای بعـدی، مجموعـ       آماده نمـودن اطالعـات الزم بـرای تجزیـه و تحلیـل             ، به منظور  در این مطالعه  
 ایـن   ۀنتیجـ ) 1 (دولج.  مورد بررسی قرار گرفته است     مازادتولید، ضایعات، تازه خوری و محصوالت مصرفی در صنایع موجود منطقه          

  . دهد تواند درصنایع تبدیلی و تکمیلی منطقه مورد استفاده قرار گیرد، نشان می شاورزی را که میمطالعات و مجموعه محصوالت ک
  

  محصوالت دارای مازاد تولید کشاورزی شهرستان فالورجان 1جدول 

  نام محصول مازاد  گروه  ردیف
 سطح زیر

  )هکتار( کشت
  )تن(تولید

 ضایعات
  )نت(

 تازه خوری
  )تن(

 مازاد
  )تن( تولید

میزان فرآوری 
  )تن(صنایع موجود

تولیدات قابل 
  )تن(فرآوری 

1  
 محصوالت

   جالیزی
  2864  500  3364  3548  2963  9875  220  خیار

2  
  سبزیجات برگی
   و غده ای

1079  48223  12056  6986  29182  1000  28182  

  30375  6500  36875  10645  11880  81000  1800  سیب زمینی  3

4  

  سبزیجات

  58348  100  58448  3792  11160  74400  1200  پیاز

  6491  13070  19561  6431  1368  27360  4800  برنج  غالت  5

7  
 محصوالت

   باغی
  491  3000  3491  1198  368  4968  760  به، گالبی، گیالس

  17089  5000  22089  19959  2213  44261  -  شیر  8
9  

 محصوالت

  3032  -  3032  189  259  5176  -  تخم مرغ   دامی
  138 4 واحد آمار سازمان صنایع و معادن و جهاد کشاورزی استان اصفهان و محاسبات نگارنده، مأخذ              

  
   پژوهششناسیروش 

یـابی بـه نتیجـه صـحیح و      حقیق، بـه نظـر رسـید راه اساسـی دسـت      با توجه به ماهیت موضوع و ادبیات ت،شناسی مقاله   روش رابطه با در  
توانـست بـا    تا مدل دلفی به عنـوان مـدلی کـه مـی           در این راس  .  کارشناسان و متخصصین در این زمینه است       اتردی، استفاده از نظر   کارب
گران قرار   مورد توجه و انتخاب پژوهش     گو باشد،   سؤاالت پژوهش را به خوبی پاسخ      ، کارشناسان اتآوری و تجزیه و تحلیل نظر      جمع

 .گرفت
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 کاربرد فراوانی دارد و از این رو در ،ها و صنایع گذاری و تعیین اهداف تخصصی در شرکت  سیاستۀروش دلفی در زمین

گیری از روش دلفی  بهره بادر این مطالعه کارهای پژوهشی زیادی که . گیرد مطالعات بسیاری از این دست مورد استفاده قرار می
 ،)1376 لطفی، (وری در صنایع چرم کشور  برنامه ریزی بهبود بهرهۀهایی در زمین پژوهش. اند ورد توجه قرار گرفته م،اند انجام شده

 ،)1369ترک ارزانفوذی، ( وری در مهندسی صنایع های بهره شاخص، )1378مصرآبادی، (وری در شهرداری تهران گیری بهره اندازه
بررسی توان پژوهشی و  ، )1373 ،واسانی ل( وری نیروی انسانی ارزیابی سطح بهره ،)1371 ،گلشنی اصل(وری  بهره برنامه ریزی بهبود

 باف ایران وری در صنعت فرش دست  اندازه گیری و ارزیابی سطح بهره، طراحی مدل)1373 ، برندک( مسائل تحقیقات در دانشگاه
    ، )1376، نصرتی (کار به کاشت شبدر در منطقه طالش  عوامل موثر برنگرش مددکاران شالیو )1376 ،احمدی آهنگرکالیی(

  .دباش حاضر میپژوهش ی از قبیل اهداف  به اهدافیابی دستمندی روش دلفی در  که نشانگر تواناست مطالعاتی از این دست   نمونه 

 

  )Delphi(دلفیروش 
ن ایـن روش ضـم    . دکـر توان نتایج مختلف را استخراج       بینی آینده است که بر اساس آن می         دلفی یک نظر خواهی تخصصی برای پی      

در یـک حیطـه   (آوری و تلخیص نظرات و قـضاوت هـای افـراد      برای جمعطوری که بهاز اطمینان باالیی نیز برخوردار است،  ،  سادگی
هـای   ها و مـدل    هایی از لحاظ کاربرد قوانین، فرمول      روش دلفی در مواردی که محدودیت     ). 124 ،1381فتحی،  (کار می رود   هب) معین
  ).12 ،1376 احمدی،(ای دارد  د عمدهاضی مشاهده می گردد، کاربرری

. )128 ،1381فتحـی،   (تـدوین گردیـد    3 برای موسسه رانـد    1950در سال    "2و هلمرد  1دارکلی"این روش برای اولین بار توسط       
 های متخصص، بدون الزام حضور افراد در محل معینی، با اسـتفاده از  های افراد و گروه   به منظور بررسی نگرش ها و قضاوت       این روش 

بنـدی،   در پایـان جمـع  . پـردازد   ایـن افـراد مـی   آوری نظـرات   بـه جمـع  ،هـا   بین دیـدگاه  یندین مرحله، و ایجاد هماهنگ    چپرسشنامه طی   
روش . گیـرد  گیـری قـرار مـی      گذاری، تدوین برنامه ویا تـصمیم      هدف ها و نظرات افراد، مبنای     گذاری و تحلیل مجموعه دیدگاه     ارزش

نـه و مـستقل     ی که این فرایند به گروهی که شامل اجـزای جداگا          طور بهرایند ارتباط گروهی است،     دلفی راهکاری جهت ایجاد یک ف     
گری در دو دور یـا  در روش دلفـی پرسـش    ). 386 ،1376حمـدی،   ا علـی (دهد که در حل مسائل پیچیده شـرکت کننـد          است، اجازه می  
 متخصـصان و    ،   از دور دوم   ،بنـابراین . شـود  های قبل اسـتفاده مـی     از دور یا دور   دست آمده    هو در هر دور از نتایج ب       شود بیشتر انجام می  

 2001 :96( دهنـد  ده از دور قبـل بـه سـواالت پاسـخ مـی            دسـت آمـ    هکارشناسان تحت تاثیر نظریات و عقاید هم ترازان خود و نتـایج بـ             
،Kerstin Cuhls.( 

که در  یطور به ،اطی گروهی است، روش دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتبهمکارانر و داطبق تعریف ه
 و قضاوت به متخصصان آن امر سپردهگیرد  رد استفاده قرار میمواردی که دانشی ناکامل و نامطمئن در دسترس است، مو

  ).Hader, Michael and hader  ،12:1995(شود می

                                                 
1 - Darkly 
2 - Helmerd 
3 - Rand 
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شـود و در چنـدین دور        ت که توسط یک گروه ناظر اداره مـی         اس یروش تحقیق  یک روش دلفی استاندارد    1وچ اسلر نظر  طبق  
بعـد  .  استموضوع یک  رابطه باشود و هدف آن اجماع نظر در ، اجرا میتوسط یک گروه متخصص که برای یکدیگر ناشناس هستند 

 و  شـود  هـا اسـتفاده مـی      دست آمده بر اساس آمارگیری از قضاوت گروه، محاسبه شده و در دورهـای بعـدی از آن                  هاز هر دور، نتایج ب    
  .دهد کار در روش دلفی را نشان می شمایی کلی از مراحل ،1 شکل). Wechsler، 1987: 23(گیرد ار گروه قرار مینتایج در اختی

 
 

 

 نتايج، تجزيه و تحليل، پيشنهادات

ĭ ╙♪ ♪▒╣ī ╚╙▒╣į╘ 

Ķī╙Ĵ♠☺▼Ř Ķōĸ╢ 

ĭ ╙♪ ♪▒╣ī Ķ╜ ĥ╙☺►╘

  ĭ ╙♪ ♪▒╣ī Ķ╜ ĥ╙☺►╘
Ħ╝ĝ ►Ļ▓ ╩Ō╙╣į ╙╜ ĵ ╘▼Ĭ ķ 

 

  مراحل سازماندهی عمليات دلفی  -)1شکل(

Kerstin Cuhls .1995 . p99 

 
  مراحل سازماندهی عملیات دلفی 1شکل 

  
  تحقیقمراحل انجام کار بر اساس روش 

 روش عمومی به دلیل انعطاف پـذیری ببیـشتر برگزیـده            ،ر این پژوهش  د. روش دلفی به دو صورت عمومی و پیشرفته قابل تحقق است          
در مرحله بعد این تیم یـک       . شود گر تعیین می   فراتی کم به نام تیم طراح وتحلیل       نخست یک تیم کوچک با ن      ،در این شیوه  . شده است 

گیرنـد،   انی هستند که مورد پرسش قرار می      صتر با تعداد نفرات بیشتر به نام گروه دلفی راکه در واقع کارشناسان و متخص               گروه بزرگ 
این پرسـشنامه در اختیـار گـروه دلفـی          . گر تهیه شود  االت و تحلیل  گروه طراح سؤ   بایستی پرسشنامه اول توسط      ادامهدر  . کند تعیین می 

ن دور اول   ایـن مرحلـه بـه عنـوا       . دگـرد  جمع بندی و ارزش گذاری می      نظرات،  جمع آوری  از شود و پس   گویی ارسال می    جهت پاسخ 
 .کنـد  دور دوم را طراحی می    ۀ  ای دیگر بر اساس نتایج مرحله اول پرسشنام        تیم طراح و تحلیل گر در مرحله      . ددلفی نام گذاری می شو    

  . مجموعه اقدامات انجام شده در این مطالعه طی مراحل ششگانه تشریح شده است،در ادامه
                                                 
1 - Wechsler 

2001: 99 
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  تیم طراح و تحلیل گر ) الف

گر، استاد راهنما، اسـتاد مـشاور،کارشناس صـنایع غـذایی      ها، از یک گروه شش نفره شامل پژوهش  پرسشنامهاین تیم به منظور طراحی  
که   همچنین یک نفردانشجوی دکتری ویک نفردانشجوی کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی               ،جهاد کشاورزی 

  .، تشکیل شده استاند همکاری داشتهان گر در مراحل مختلف تحقیق با پژوهش
  

  گروه دلفی) ب 
که همگی از متخصصان و کارشناسان و افراد صاحب نظر در زمینه صنایع تبـدیلی و     بوده   سی ودو نفر     مرکب از ای   این گروه مجموعه  

ران، هـای اصـفهان، صـنعتی اصـفهان، تهـران، پیـام نـور تهـ                 دانـشگاه  دانات این گروه شامل اس    .اندتکمیلی بخش کشاورزی منطقه بوده      
جمعـی دیگـر از     نیزگونه صنایع، افـراد دسـت انـدر کـار در ایـن زمینـه در شهرسـتان و                     ئول در این  مدیران و کارشناسان سازمانهای مس    

 .)2 جدول (می باشندکارشناسان خبره و با سابقه در امر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 
 

   گروه بندی اعضای گروه دلفی2جدول
  تعداد  مدرک تحصیلی  محل کار  گروه  ردیف

اســـاتید و هیئـــت علمـــی   1
  دانشگاهی

دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، 
  تهران، پیام نور تهران

    ســال در رشــته هــای جغرافیــا و   19دکتــرا بــا متوســط ســابقه    
ــذایی،   ــنایع غـ ــتایی، علـــوم اقتـــصادی، صـ    برنامـــه ریـــزی روسـ

  محیط زیست
9  

 نیروهـــــای ســـــازمانی و  2
  اجرایی

جهاد کشاورزی تهران و اصفهان، 
استانداری اصفهان، اداره صنایع اصفهان، 
  مرکز تحقیقات شهرک امیریه اصفهان

ــابقه      ــط س ــا متوس ــناس ب ــد و کارش ــناس ارش ــال در18کارش     س
رشته های مهندسی علوم و صنایع غذایی، مهندسـی کـشاورزی و            

، مـدیریت و امـور      دامپروری، جغرافیای انسانی، اقتصاد کشاورزی    
  اداری

14  

نیروهای دست انـدر کـار        3
  در این زمینه در شهرستان

جهاد کشاورزی شهرستان فالورجان و 
  بخشهای تابعه

ــابقه      ــط س ــا متوس ــناس ب ــد و کارش ــناس ارش ــال در 20کارش    س
رشته هـای زراعـت، کـشاورزی و باغبـانی، شـیالت، دامپـروری،              

  پیوتر،علوم اجتماعی، مدیریت صنعتی، کام
9  

 
  االت پرسشنامهؤطراحی س) ج 

 گفتگـو بـا دسـت انـدرکاران نهادهـای           ، میـدانی  ۀ مطالعـ  حاصل از ای    منطقه اطالعات براساس   ،گر  گروه طراح و تحلیل    ،در این مرحله  
   وب  و مطالعـه منـابع موجـود، مهمتـرین اهـداف صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی متناسـب بـا منطقـه را در چـارچ                            مرتبط با موضـوع   مختلف  
هـای آن     شامل جـدولی اسـت کـه در سـطر هـا و سـتون               اولرسشنامه   پ .ای خاص برای نظرخواهی از گروه دلفی تنظیم نمود         پرسشنامه

برای اینکه بتوان اولویت این اهداف را نسبت به         .  صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان فالورجان درج شده است         ۀترین اهداف توسع   مهم
  . کارشناس مقایسه و ارزش گذاری می شودهری اهداف مندرج در سطرها و ستون ها توسط  تمام،یکدیگر تعیین کرد
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  :اول ۀبیان ریاضی مندرجات پرسشنام
: "O" بـــا حـــرف ( صـــنایع تبـــدیلی و تکمیلـــی بخـــش کـــشاورزی شهرســـتان فالورجـــان       ۀاهـــداف توســـع ) 2(در جـــدول

}26,...,2,1|{ == iOO i(   صـورت ه امتیـازات نیـز بـ   . ه شده استهای ریاضی نمایش داد   به صورت نشانهjiP کـه اهمیـت نـسبی    -,
. ، مـشخص شـده اسـت      -اسـت ) jO هدف های مندرج در قالب    (امj به هدف  )iOهدف های مندرج در سطرها در قالب        (م  اi هدف

 واضح است که
ji

ij P
P 1

  .دخواهد بو =

  
  دور اول دلفی) د 

های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخـش کـشاورزی شهرسـتان فالورجـان      عیار اهداف یا م   نتری یابی به مهم    دست ،در دور اول دلفی، هدف    
ها به ما کمک خواهد کرد تا بتـوانیم ضـمن وزن دهـی     ها، کمی کردن اهداف و تجزیه و تحلیل آن  طراحی پرسشنامه  ۀشیو. بوده است 
  .ولویت بندی دقیقی نیز از آنها داشته باشیماهداف، ا

  
  :روش محاسبه و تحلیل آماری

 نفر از خبرگان و کارشناسان ایـن        32 هدف صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان توسط       26  در آن  ، که اولبرای استخراج نتایج پرسشنامه     
هـای زیـر     بات تعیین وزن اهـداف بـا اسـتفاده از فرمـول            محاس ،صنعت با استفاده از دستورالعمل مربوطه مقایسه و امتیاز داده شده است           

  :انجام گرفته است
1 . iO :هدفهای سطر  
2 . jO :هدفهای ستون  
3   .ijO  :میزان کمی اهمیت هدف سطر نسبت به هدف ستون  
 4  .1... 26,2625,254,43,32,21,1 ======= PPPPPP 

 گروه که به پرسـشنامه پاسـخ داده باشـد، یـک وزن نـسبی                 ام k بنامیم، برای هر عضو      k گروه دلفی را     ید اعضا اگر تعدا         
 امتیازدهی شـده     ام k که توسط عضو     را های سطر  وزن نهایی هر یک از هدف     . برای هر هدف نسبت به سایر اهداف حاصل می گردد         

  :دست می آوریم هاست نیز به صورت زیر ب
5 .∑

=

26

1
,

j
jiP : جموع اوزان داده شده به هدف مi ام در سطر، توسط عضوk ام گروه دلفی   

6. AP
m

j
ji

m

i
=∑∑

=

=

=

=

26

1
,

26

1

   روه دلفیگ از طرف هر عضو تمامی هدفهای مندرج در سطرها مجموع امتیازات :

7. 
∑∑

∑
=

=

=

=

== 26

1
,

26

1

26

1
,

m

j
ji

m

i

j
ji

ik

P

P
OW

 ،30,...,2,1=k :    نوشته شده و توسط     اولپرسشنامه  ر سطرهای جدول    گانه که د  26وزن نسبی اهداف 

  . گروه دلفی پاسخ داده شده است امkعضو 
8 . kW :وزن حاصله از امتیازدهی عضو k ام گروه دلفی  
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 9 .ikOW  : وزن هدفi ام حاصل از امتیازدهی عضوk ام گروه دلفی  

 عملیات و محاسبات اوزان یک برگ کامل پرسشنامه که توسط یـک عـضو گـروه دلفـی امتیـازدهی شـده                       ،با توجه به توضیحات باال    
  .ارائه شده است) 3 (جدولاست، در 

  
  )1( عملیات آماری و ارزش گذاری یک نمونه پرسشنامه شماره3 جدول

∑∑

∑
=

=

=

=

=
26

1
,

26

1

26

1
,

m

j
ji

m

i

j
ji

P

P  
i

m

j
ji aP =∑

=

=

26

1
,  26O...3O  2O  1O  اهداف  

A
a1  1a=26,1P+...+2,1P+1,1P  26,1P...3,1P  2,1P  1,1P  1O  

A
a2  2a=26,2P+...+2,2P+1,2P  26,2P...3,2P  2,2P  1,2P  2O  

A
a3  3a=26,3P+...+2,3P+1,3P  26,3P...3,3P  2,3P  1,3P  3O  

A
a26  26a=26,26P+...+2,26P+1,26P  26,26P...3,26P  2,26P  1,26P  26O  

  
گویـان مطـابق     مجموع امتیازات و اوزان هر هدف براساس نظر همه پاسخ  ، گروه دلفی  ی نفر اعضا  32پس از جمع آوری پاسخ      

 .دهد  این مرحله از مطالعه را نشان می       ۀنتیج) 4 (جدول. های ارائه شده در باال، محاسبه گردید و به تفکیک در جدولی درج شد              فرمول
و چنـد مـوردی کـه بـه         ) 042548/0(وعه اهدافی را که برابر و یا بیشتر از میانگین مجموع امتیـازات              رای تعیین اهداف برگزیده، مجم    ب

.  به عنوان اهداف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی منطقه برگزیـدیم           ،های بعدی فاصله زیادی داشته     د میانگین نزدیک بوده و با مرتبه      عد
 اهـدافی چـون جلـوگیری از    ،بر اساس ایـن نظـر خـواهیِ تخصـصی    . ه استمشخص شد) 14ردیف های ا تا      (4 جدولاین اهداف در    

 روسـتایی  ۀ روستایی که همگـی از معـضالت سـاختاری جامعـ         ۀمهاجرت روستایی، جلوگیری از بیکاری و معضالت پیامد آن و توسع          
مسائل فنی و اقتصادیِ کشاورزی  که مسائلی از قبیل مسائل زیست محیطی و          در حالی . های اول قرار گرفته است    ایران است در اولویت   

قـرار  به عنوان مشکالت ساختاری  محسوب کرد، کمتر مـورد تأکیـد کارشناسـان    ها را  آن تواننمیکه عمومیت کمتری داشته یا هنوز   
  . استگرفته
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   کشاورزی شهرستان فالورجان به ترتیب اولویت-  اهداف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش4جدول 
  فردی

io  وزن  اهداف و سیاست گذاریها  

1  
13o 068332/0  جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها 

2  
14o 060751/0  جلوگیری  از پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از بیکاری 

3  
12o  053659/0  عه پایدار روستایینیل به توس 

4  
15o 053052/0  افزایش ارزش افزوده و بهره وری در بخش کشاورزی 

5  
16o 049819/0  نیل به امنیت غذایی 

6  
10o 046724/0  ایجاد زمینه های مساعد مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری 

7  17o  044608/0  کمک به کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 

8  
3o 044578/0  افزایش درآمد کشاورزان 

9  
8o 044545/0  استفاده بهینه از منابع وامکانات موجود در بخش کشاورزی 

10  
5o 043267/0  ی شغلی جدیدایجاد فرصتها 

11  
6o 042548/0  نیل به توسعه پایدار اقتصادی در شهرستان 

12  
21o  040371/0  افزایش  مدت زمان نگهداری مواد غذایی 

13  
11o  039555/0  باال بردن استانداردهای زندگی روستاییان  

14  
4o  039083/0  گسترش جایگاه کشاورزی در منطقه 

15  
2o  036793/0  افزایش عملکرد محصول 

16  
9o 035694/0  توامندیهای استفاده بهتر از نیروی انسانی حرفه ای 

17  
7o 034834/0  ییهای محیط طبیعیاستفاده بهتر از منابع و توانا 

18  
25o 034335/0  عرضه بهداشتی تر محصوالت غذایی 

19  
18o 033136/0  کمک به افزایش صادرات غیر نفتی 

20  
24o  032553/0  پیوند دادن حلقه های کشاورزی و صنعت و خدمات 

21  26o  031536/0  جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی 

22  
1o  030917/0  توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

23  
22o  030695/0  ایجاد تنوع در تولید و مصرف مواد غذایی 

24  
20o 028802/0  نعتی جامعهتامین بخشی از نیازهای مصرفی وص 

25  19o  026624/0  کاهش آلودگی های زیست محیطی 

26  23o   024852/0  ... مانند حمل و نقل و مرتبطگسترش فرصتهای فعالیت و ارزش افزوده در بخشهای 

  
  دور دوم دلفی) هـ

. ی مقایسه و وزن دهی صنایع پیشنهادی با توجه به اهـداف انتخـابی اسـت، تهیـه شـد      که شامل جدولی برادوم پرسشنامه  ۀدر این مرحل  
و ) 4 جـدول (انـد     تعیین شـده   1 جدولیکی صنایع پیشنهادی که براساس نتایج       .  به دو گروه اطالعات نیاز بود      ۀ این پرسشنام  ۀبرای تهی 

ایـن  ). 4 جـدول (در دور اول دلفـی حاصـل گردیـد          دوم اهداف صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کـشاورزی شهرسـتان فالورجـان کـه                
 دوم مربـوط بـه دور دوم دلفـی     ۀبه این ترتیـب پرسـشنام     .  منتقل گردید  دوم ۀهای جدول پرسشنام   اطالعات به ترتیب به سطرها و ستون      
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و اهـداف آن در     هـا    گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخـش کـشاورزی بـر اسـاس تـوان                های سرمایه  برای دستیابی به تعیین اولویت    

  .منطقه، تنظیم و مجدداً در اختیار گروه دلفی قرار گرفت
  

  دوم ۀبیان ریاضی مندرجات پرسشنام
تـوان بـه     ش داده شود، صنایع انتخابی را می       نمای "g"های صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی، جهت سهولت کار به            اگر اولویت 

  .آمده است، نمایش داد ) 5 (جدول که در یصورت
 

   صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشنهادی با توجه به محصوالت دارای مازاد تولید5جدول 
 ردیف

ig  محصوالت دارای مازاد تولید صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشنهادی 

1 
1g و غده ای و خیارسبزیجات برگی  درجه بندی و بسته بندی سبزیجات و بسته بندی شور و ترشی   

2 
2g "       "        " شوریجات و ترشیجات، خیار شور   

3 3g  
تولید غذاهای آماده از سبزیجات، کنسرو سبزیجات، سبزیجات خشک، سبزیجات منجمد 

"       "        " بسته بندی شده، پوره، اسالیس و خمیر سبزیجات  

4 
4g  

خوراک، پوره، پودر، اسالیس، پفک، (فرآورده های سیب زمینی و محصوالت جانبی آن
...چیپس، گرانول سیب زمینی، سیب زمینی پرک شده، فرنچ فرایز و   

 سیب زمینی

5 5g ترشی پیاز، پیاز خشک شده، پیاز داغ، اسالیس پیاز پودر پیاز،   پیاز 

6 6g  برنج خشک کردن برنج ،بسته بندی برنج 

7 7g برنج سفید شده و نیم کوب شده، سبوس برنج، برنجک ،آرد برنج   "        "       "  

8 8g بسته بندی مربا، درجه بندی و بسته بندی میوه  )یبه و گالب(محصوالت باغی   

9 9g  
      ، به روش کمپوت سازی)آب آلبالو(فاظت از فساد میوه جات به  صورت شربت آالت ح
بالو، به آل(کنسرو میوه، به روش مرباجات (، به روش کنسرو سازی)کمپوت آلبالو و گالبی  (

وه جات و لواشکاز کنستانتره و میوه جات خشک،  پودر می ، ژله میوه، آب میوه)و گالبی  
"        "       "  

10 10g )شیر، تخم مرغ(محصوالت دامی بسته بندی محصوالت لبنی و تخم مرغ   

11 
11g ... )کره، کشک و، ماست، بستنی، انواع پنیر، خامه، شیر( فرآورده های لبنی    "        "       "  

12 
12g )پودر زرده و پودر پوست تخم مرغ ، پودر سفیده، پودر کامل( پودر تخم مرغ   "        "       "  

13 13g   خدمات سرد خانه ای 

 
 ای بــه نــام ، کلیــه صــنایع پیــشنهادی در مجموعــه دوم، بــر اســاس روش کــارۀبــرای جمــع بنــدی نتــایج حاصــل از پرســشگری مرحلــ 

"G")}20,...,2,1|{ == igG i(   جـدول  چنانکـه در     دومامتیـازات منـدرج در جـدول پرسـشنامه          . شـود  تعریف مـی) آمـده بـه    ) 6
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 هدف مـورد نظـر  (ام jبه هدف ) ig یا دومصنعت مورد نظر در سطر جدول پرسشنامه ( امi و امتیاز یا اهمیت تاثیر صنعت ijqصورت
OoGg: طوری که، به  )joا ی دومدر ستون جدول پرسشنامه  ji ∈∈   . )6 جدول. (است، را نشان می دهد ,

  
  :روش محاسبه و تحلیل آماری

  : حاوی اطالعات زیر استدومهر برگ پرسشنامه  
ig : صنعت پیشنهادی مندرج در سطرها  
jo : هدف مندرج در ستون ها  
ijq : میزان کمی اهمیت و تاثیر صنعت سطر نسبت به هدف ستون  
  

  می شود که توسط هر عضو گروه دلفی تکمیل دوم  نمونه پرسشنامه6جدول 
  صنایع اهداف

1O  2O  3O  ...  
12O  13O  14O  

1g  1,1q  2,1q  3,1q  ...  12,1q  13,1q  14,1q  

2g  1,2q  2,2q  3,2q  ...  12,2q  13,2q  14,2q  
.  .  .  .  .  .  ..  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  

13g  1,13q  2,13q  3,13q  ...  12,13q  13,13q  14,13q  

  
 .خـواهیم داشـت  ) 6 (جـدول  پاسخ داده  باشد، اعداد امتیـازی مطـابق          ۀ دوم  گروه دلفی که به پرسشنام      ام kبدین ترتیب برای هر عضو      

 :برای محاسبات آماری به طریق زیر عمل می کنیم

1∑
=

14

1j
ijq : مجموع امتیارات هر صنعت مندرج در سطر، برای عضوkگروه دلفی ام   

2∑∑
=

=

=

=

14

1

13

1

n

j
ij

m

i
q :           خصیص داده شده از سوی همان عضو گـروه تحاصل جمع امتیازات مربوط به هرعضو با استفاده از مجموع امتیازات 

  دلفی

3
∑∑

∑
=

=

=

=

== 14

1

13

1

14

1
n

j
ij

m

i

j
ij

ik

q

q
gW ،32,...,2,1=k ،13,...,2,1=i : گانه از نقطه نظر عضو 13وزن نسبی صنایع k ام گروه دلفی  

  
  :در این روابط

kW :  وزن ارائه شده توسط عضوkگروه دلفی ام   
ik gW : وزن نهایی صنعت i ام ارائه شده از سوی عضوkام   



  
  173                                                                                          ....ستفاده از روش دلفی و بندی توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با ا اولویت

  

∑
=

14

1j
ijq :  مجموع امتیازات ارائه شده توسط عضوkبه صنعت  ام iام  

∑∑
=

=

=

=

14

1

13

1

n

j
ij

m

i
q  :مربوط به عضو دوم ۀمجموع امتیازات سطرها و ستون های پرسشنام kام   

  .ارائه گردیده است، تریس محاسبه و توضیحات باال در غالب یک ماۀشیو) 7 (جدولدرادامه در
  

  شیوه محاسبه امتیاز هر صنعت بر اساس نظر اعضاء گروه دلفی 7جدول 
 اهداف       

  ...  1O  2O  3O  یعصنا
14O  i

m

j
ij bq =∑

=

=

13

1
  B =∑∑

=

=

=

=

14

1

13

1

n

j
ij

m

i
q 

1g  1,1q  2,1q  3,1q  ...  14,1q  1b=14,1q+...+2,1q+1,1q  
B
b1  

2g  1,2q  2,2q  3,2q  ...  14,2q  2b=14,2q+...+2,2q+1,2q  
B
b2  

.  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  

13g  1,13q  2,13q  3,13q  ...  14,13q  13b=14,13q+...+2,13q+1,13q  
B
b13  

  
 که از سـوی یکایـک اعـضا گـروه دلفـی امتیـاز داده شـده              دوموزن نسبی صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشنهادی بر اساس نتایج پرسشنامه            

  .نشان داده شده است) 8 (جدولاست، در 
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  تلفیق نظرات گروه دلفی در خصوص وزن دهی صنایع پیشنهادی در شهرستان فالورجان 8جدول

  32  "  3نظر عضو   2نظر عضو   1نظر عضو   صنایع  ردیف
  جمع امتیازات
  هر سطر

  وزن نهایی
  هر صنعت

1  
1g  054608/0 092141/0 088832/0 ...  ...  570503/2 073965/0 

2  
2g  052901/0  092141/0 081218/0 ...  ...  543073/2 073176/0 

3  3g  109215/0 092141/0 07868/0 ...  ...  943592/2 084701/0 

4  
4g  109215/0 086721/0 081218/0 ...  ...  967075/2 085376/0 

5  5g  109215/0 092141/0 101523/0 ...  ...  788279/2 080231/0 

6  6g  066553/0 094851/0 093909/0 ...  ...  706212/2 07787/0 

7  7g  109215/0 097561/0 093909/0 ...  ...  636063/2 085852/0 

8  8g  064846/0 060976/0 073604/0 ...  ...  709961/2 077978/0 

9  9g  109215/0 086721/0 073604/0 ...  ...  907435/2 08366/0 

10  10g  039249/0 050136/0 071066/0 ...  ...  594942/2 074668/0 

11  
11g  075085/0 059621/0 048223/0 ...  ...  671267/2 076865/0 

12  
12g  032423/0 02981/0 030457/0 ...  ...  906499/1 054859/0 

13  13g  068259/0 065041/0 083756/0 ...  ...  808035/2 0808/0 

  
  نتیجه گیری

صنایع پیـشنهادی مـورد     ۀ  مجموع بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شهرستان فالورجان،         برای اولویت در آخرین مرحله      
 بـه  ،)هـا  تیازات وگسستگی ایجاد شـده بـین آن  چگونگی توزیع ام(ه است با استفاده از هیستوگرام  آمد8 جدولنظر کارشناسان که در     

 مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی        12،   پژوهش  نهاییِ ۀنتیج این طبقه بندی به عنوان       .بندی شده است   ترتیب اولویت طبقه  
  .کند ، پیشنهاد مینمایش داده شده) 9 (جدول در ، چنانکهب اولویت گروه به ترتی4 البقمناسب برای شهرستان فالورجان را در 

آخـرین  (  که رتبه سیزدهم رابا فاصله زیاد، نسبت به رتبه دوازدهم     /.054859ال زم به ذکر است صنایع پودر تخم مرغ با وزن              
  .هادی حذف شده است صنایع پیشنۀ از مجموع،انگر توجه بسیارکمتر کارشناسان به آن بودهبیدارا بوده ) اولویت

آنچه از نتایج به دست آمده، قابل توجه به نظر می رسد، اینکه صنایع مرتبط با محصوالتی چون سـیب زمینـی کـه در منطقـه         
 پـس از آن     .های اول قرار گرفته اسـت       روبرو هستند، در اولویت     مازاد تولید، ضایعات، دور ریزی وآشفتگی بازار       معموالً با معضالتِ  

یلی دارنـد مثـل کنـسروها و        دتـری در اسـتفاده از تولیـدات کـشاورزی در صـنایع تبـ                که نقش پـر اهمیـت      ذایی فرآوری محصوالت غ 
  .خورد های پایانی نیز صنایع بسته بندی و مصرفی کمتر ضروری به چشم می در اولویت. ها در مرتبه بعدی قرار گرفته است کمپوت
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  بخش کشاورزی شهرستان فالورجان به ترتیب اولویت طبقه بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی 9جدول 

  وزن  شرح صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  صنایع  رتبه  اولویت بندی

1  
4g  

چیپس ، خالل پفک ،، اسالیس، پو در، پوره ، خوراک(فرآورده های سیب زمینی و محصوالت جانبی
  ...)فرنچ فرایز و ، زمینی پرک شدهو گرانول سیب زمینی، سیب 

085376/0 

2  3g  
سبزیجات منجمد بسته بندی ، کنسرو سبزیجات ،سبزیجات خشک، تولید غذاهای آماده از سبزیجات

  اسالیس  و خمیر سبزیجات، پوره، شده
084701/0  

  اولویت اول

3  9g  
  ، به روش کمپوت سازی)آب آلبالو(شربت آالت حفاظت از فساد میوه جات به  صورت 

به و ، مربای آلبالو( به روش مرباجات ، کنسور میوه( کمپوت آلبالو و گالبی، به روش کنسرو سازی ( 
   پودر میوه جات و لواشک، ، ژله میوه، آب میوه از کنستانتره و میوه جات خشک)گالبی

8366/0  

4  13g  0808/0 خدمات سرد خانه ای  
  اولویت دوم

5  5g  ،ترشی پیاز، پیاز خشک شده، پیاز داغ، اسالیس پیاز پودر پیاز  080231/0  

6  8g  بسته بندی مربا، درجه بندی و بسته بندی میوه  077978/0  

7  6g  ه بندی برنجخشک کردن برنج ،بست  07787/0   اولویت سوم 

8  
11g   کره، کشک و، ماست، بستنی، انواع پنیر، خامه، شیر( فرآورده های لبنی( ...  076865/0  

9  7g  برنج سفید شده و نیم کوب شده، سبوس برنج، برنجک ،آرد برنج  075852/0  

10  10g  074668/0 بسته بندی محصوالت لبنی و تخم مرغ  

11  
1g  073965/0 درجه بندی و بسته بندی سبزیجات و بسته بندی شور و ترشی  

  اولویت چهارم

12  
2g  خیار شور، شوری جات و ترشی جات  073176/0  

  
  منابع 

سیمای طبیعی، اقتصادی، اجتماعی وزیر بنایی شهرستان فالورجان،مدیریت جهـاد          ) 1379(ی  اسفندیارعلی بابای  عبداله،  ابوالقاسمی، -1
 .اصفهان. د سازندگی استان اصفهانسازندگی شهرستان فالورجان،گروه تحقیقات و بررسی مسائل روستایی سازمان جها

 پایان  باف ایران،  وری در صنعت فرش دست     گیری و ارزیابی سطح بهره      طراحی مدل اندازه   ،)1376(، سبحان    آهنگرکالیی  احمدی -2
  .، به راهنمایی علی محمد کیمیاگریدانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهراننامه کارشناسی ارشد ،

، جهـاد کـشاورزی اسـتان اصـفهان       ،  شهرسـتان فالورجـان    اطالعـات ) 1384( استان اصـفهان   اطالعات جهاد کشاورزی  اداره آمار و     -3
  .ناصفها

اطالعـات سـازمان    شهرستان فالورجان، اداره آمار و       اطالعات) 1384(معادن استان اصفهان   سازمان صنایع و  اطالعات   اداره آمار و     -4
  .، اصفهانصنایع ومعادن استان اصفهان

ه صـنعتی امیـر     دانـشگا پایان نامـه کارشناسـی ارشـد ،       ،  بررسی توان پژوهشی و مسائل تحقیقات در دانشگاه       ) 1373(محمد  ،   برندک -5
 .یی محمد حسین سلیمیبه راهنما ،تهرانکبیر،
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 دانشگاه صنعتی امیر کبیر،   ،  کارشناسی ارشد پایان نامه   ،  وری در مهندسی صنایع    شاخص های بهره  ) 1369(عباس  ،   ترک ارزانفوذی  -6
  .ید اصفهانی مهدی س، به راهنماییتهران

 .تهران ، 217شماره ، ع تبدیلی کشاورزی ،ماهنامه گل چینبخش کشاورزی جایگاه مطمئن صنای ) 1382(ا   خادمی،-7
  .اصفهان، گردشگری در فالورجان، انتشارات غزل) 1383( خانیا و همکاران -8
دفتـر امـور صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی بخـش             ،  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی        ) 1383(عباس   ، رحیمی -9

  .تهران، ی ،دانشگاه عالمه طباطباییکشاورزی وزارت جهاد کشاورز
  . اصفهان،نگاهی به شهرستان فالورجان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان) 1380( سازمان مدیریت و برنامه ریزی -10
 .تهران ،باز سازی و برآورد جمعیت شهرستان های استان اصفهان، مرکز آمار ایران) 1383( سازمان مدیریت و برنامه ریزی -11

معاونت آمار واطالعات سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی            ،  سالنامه آماری استان اصفهان   ) 1382( سازمان مدیریت و برنامه ریزی       -12
   .استان اصفهان

، مقایسه نظام بهره وری نظام آموزشی در دبیرستانهای عـادی، نمونـه مردمـی و غیـر انتفـاعی تنجـانی       ) 1375( تقی طاهری، محمد    -13
  . علی محمد کیمیاگری، به راهنماییتهران ،)1379( کبیردانشگاه صنعتی امیر، ان نامه کارشناسی ارشدپای
دانـشگاه صـنعتی   ، اندازه گیری بهره وری در شهرداری تهران، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد      ) 1378( ،  نسرین،  عباس مصرآبادی  -14

 . علی محمد کیمیاگری و مشاوره ناصر شمس، به راهنماییتهران یر،امیرکب

مجموعـه مقـاالت    ،  کاربرد روش دلفی در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمانها        ،  )1376(بهیار داعی   ،  حمدی، علیرضا ا علی   -15
  .نجمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهرانپ

   تهران، آییژ،یازسنجی آمورزشی، الگوها و فنونن.)1381(اجاره گاه، کورش  فتحی و-16
جغرافیای استان اصفهان، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شرکت چاپ           ) 1372(گروه آموزشی جغرافیای استان اصفهان      -17

  .و نشر ایران ،تهران
دانـشگاه صـنعتی    ،  پایان نامه کارشناسی ارشـد    ،   با استفاده از روش دلفی     برنامه ریزی بهبودبهره وری   ) 1371(مجتبی،   گلشنی اصل  -18

  .تهران امیرکبیر،
و   ارائه یک مدل آماری جهت اندازه گیری و برنامه ریزی بهبـود بهـره وری در صـنایع چـرم کـشور                       )1376 (لطفی، محمدرضا    -19

 علـی محمـد     ، بـه راهنمـایی    تهـران  گاه صـنعتی امیـر کبیـر،      دانـش ،  نامه کارشناسـی ارشـد     پایان   کاربرد آن در شرکت تولیدی خزرخز،     
 .کیمیاگری و مشاوره مجید امین نیری

پایـان نامـه    ،  ارزیابی سطح بهره وری نیروی انسانی، علل افت و ارائه راه حل ها جهـت افـزایش آن                 ) 1373(حسیندمحم،   لواسانی -20
 .علی محمد کیمیاگری ، به راهنماییدانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهرانکارشناسی ارشد ،

مرکـز آمـار ایـران،    شهرسـتان فالورجـان،     1375نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مـسکن سـال           ) 1376( مرکز آمار ایران     -21
  .تهران

وزارت تعاریف و دستورالعمل های ارائه شده از معاونـت صـنایع و توسـعه روسـتایی،                  ) 1383( معاونت صنایع و توسعه روستایی       -22
 .تهران ،اورزیجهاد کش
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  .سمینار نقش صنعت در توسعه کشاورزی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اصفهان
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  . محمد چیذری، به راهنماییپایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران، دلفی
  .د کشاورزی ،تهران صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاگزارش دفتر ) 1384( وزارت جهاد کشاورزی -25
 ... بررسی امکان عوارض تولید زباله از طریق بررسی ارتباط میزان مصرف برق، آب، مـساحت زیربنـا و                    )1377( یعقوبی، علیرضا  -26
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 .کیمیاگری و مشاوره مجید امین نیری
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