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اولویتبندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
(مطالعة موردی :استان مازندران)
عطیه اباذری 1و سیدعلی حسینی یکانی*1

 .1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران
 .2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،ساری
(تاریخ دریافت -11/04/12 :تاریخ تصویب)12/02/21 :

چکیده
با توجه به نقش و اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در جلوگیری از ضایعات محصوالت بخش کشاورزی،
تأسیس این صنایع را میتوان یکی از راهکارهای مناسب در جهت توسعة کشاورزی دانست .با توجه به
اینکه یکی از مشکالتی که هماکنون صنایع تبدیلی مازندران با آن مواجه است عرضة ناکافی مواد اولیه از
نظر دسترسی به کیفیت و قیمت مناسب در محل استقرار صنایع است ،این مطالعه به اولویتبندی
شهرستانهای استان مازندران برای استقرار مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی میپردازد .بدین منظور از
روش انتروپی و تکنیک ویکور استفاده شد و نتایج نشان داد که شهرستانهای بهشهر و نکاء و ساری
نسبت به سایر شهرستانهای استان مازندران از قابلیت بیشتری برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی
برخوردارند؛ از این رو پیشنهاد شد که سرمایهگذاری و برنامهریزی آتی برای احداث صنایع تبدیلی در این
سه شهرستان صورت پذیرد که دارای هزینههای پایینتر و ارزشافزودة باالتری هستند.
واژههای کلیدی :استان مازندران ،تکنیک ویکور ،روش آنتروپی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی ،مکانیابی
مقدمه
بخش کشاورزی میتواند در بیشتر استانهای کشور نقش
اساسی در ایجاد اشتغال ایفا کند؛ اما متأسفانه به دلیل ساختار
سنتی کشاورزی این بخش ضریب اشتغالزایی باالیی ندارد و
به دلیل فقدان زنجیرههای پس از تولید و دسترسینداشتن به
بازار یا تأخیر در حملونقل ،بخش شایان توجهی از محصوالت
کشاورزی به صورتهای مختلف به هدر میرود و از چرخة
اقتصادی خارج میشود ) .(Kalantari et al., 2010امروزه،
یکی از بهترین روشهای توسعة اشتغال و افزایش درآمدهای
بخش کشاورزی در مناطق روستایی ایجاد و توسعة صنایع
تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است (Farahmandian,
) .2000این حقیقت که بیشتر فقرای جهان در مناطق
* نویسندة مسئول:

روستایی زندگی میکنند و به کشاورزی مشغولند بسیاری از
متفکران را بر آن داشته است که برای کمک به فقرا در توسعة
کشاورزی تنها افزایش درآمد فقرایی که به طور مستقیم به
کشاورزی مشغولند کافی نیست ،بلکه بهکارگیری سرمایه و
نیروی کار در فعالیتهای غیر زراعی نیز ضروری است.
این تفکر تأکید میکند که پیوندهای مثبت بین توسعة
کشاورزی و رشد فعالیتهای غیر زراعی در بخش محلی
بهرهوری کشاورزی را باال میبرد ) .(Foster, 2003توسعة
کشاورزی به عنوان کانون و محور اصلی توسعة کشور از
نقش و جایگاه خاصی برخوردار است و صنایع وابسته به
کشاورزی را میتوان شرط الزم و محرک توسعة این بخش
محسوب داشت .به عالوه ،تبیین جایگاه صنایع تبدیلی و
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تکمیلی در بخش کشاورزی در کشور ما به دلیل مقتضیات
جهانی ،حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی و پیوستن
به سازمان تجارت جهانی ( )WTOروزبهروز ضروریتر
میشود ) .(Noori and Nilipoor, 2007صنایع تبدیلی
صنایعی هستند که به انواع فراوردهها و محصوالت تولیدی
کشاورزی متکیاند و هر فراورده یا محصول کشاورزی و
دامی به عنوان مادة اولیه در جریان فرایند تولیدات تبدیلی
به مصرف میرسند .صنایع تبدیلی کشاورزی یکی از
زیرمجموعههای صنایع غذایی است که به فراوری مواد نباتی
یا حیوانی میپردازد .این فراوری دربرگیرندة تغییر شکل و
حفاظت از طریق تغییرات فیزیکی و شیمیایی ،ذخیرهسازی،
درجهبندی ،بستهبندی و توزیع است Banbury and
) )Mitchel, 1995ایجاد و توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی
راهکاری مناسب برای جلوگیری از ضایعات و افزایش ارزش
افزوده محصوالت کشاورزی است .در حال حاضر ،تعدادی از
کارخانجات تولیدکنندة تن ماهی ،ماکارونی ،آبمیوه و
کنسانتره ،تولید و بستهبندی پودر میوهجات ،تولید آرد و
فراوردههای لبنی و گوشتی در استان فعالیت میکنند .وجود
عوامل مختلفی برای توسعة صنایع تبدیلی ضروری است ولی
مهمترین عامل در این میان پتانسیل منطقه از نظر تأمین
مواد اولیه برای ایجاد صنایع تبدیلی محسوب
میشود ) .(Kalantari and et al., 2010یکی از عوامل
مهم برنامهریزی در امر توسعة منطقهای مکانیابی است.
توزیع منطقی و متوازن فعالیتهای اقتصادی و اهداف توسعة
منطقهای از بعد سیاسی و اجتماعی استقرار واحدهای
صنعتی رشد اقتصادی را به دنبال داشته که به اعتقاد
متخصصان از مؤثرترین عوامل کاهش مهاجرت به شمار
میرود ) .(Agahi and Abdi, 2009تئوری مکانیابی
صنعتی سعی دارد بر اساس واقعیتهای موجود و عوامل
اساسی تأثیرگذار بر آن قوانین عمومی را ارائه دهد تا
بهینهترین مکانها برای فعالیتهای صنعتی انتخاب شوند
) .(Taherkhani, 2007مطالعات متعددی در زمینة
مکانیابی انجام شده است که در ادامه به چند نمونه از آن
اشاره میشود.
 (2000) Drescher and Maurerدر مقالهای تحت
عنوان «بررسی مزیت رقابت در صنایع لبنیات کشورهای
اروپایی» به بررسی و رتبهبندی کشورهای عضو اتحادیة اروپا
به منظور سرمایهگذاری در جهت احداث صنایع لبنی
پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که کشور آلمان بهترین جایگاه

را برای سرمایهگذاری در این صنعت در میان سایر کشورها
داراست (2004) Kishore .نیز در مطالعهای در ایالت
اوریسای هند نتیجه گرفت که بهبود در زیرساختهای یک
منطقه میتواند باعث تقویت برتریهای مکانی شود و نیز
موجب شود که مکان صنایع در نقاطی واقع شوند که به لحاظ
زیرساختی کارایی بهتری دارند .او همچنین به بررسی عواملی
نظیر وجود مواد اولیه ،وجود بازار ،شرایط سرمایهگذاری،
تخمین تقاضا و تسهیالت مالی و اعتباری پرداخت و این
عوامل را در ایجاد و توسعة صنایع و فعالیتهای غیر کشاورزی
تأثیرگذار دانست (2007) Klimberg and Ratick .به ایجاد
و کاربرد یک روش برای مدلسازی مسائل مکانیابی
پرداختند و از تکنیک تحلیل پوششی دادهها و معیار کارایی
برای یافتن مکان بهینه و مقایسة کارایی مکانهای مختلف
استفاده کردند .در این پژوهش ،آنها با درنظرگرفتن معیار
کارایی تحلیل پوششی دادهها و سایر اهداف و مدلهای
مکانیابی روشی بسیار مناسب و قوی برای مسائل مکانیابی
چندهدفه ایجاد کردند (2009) Babajani et al. .در
مطالعهای به مکانیابی صنایع فراوری محصوالت باغی در
استان کرمانشاه با استفاده از شاخصسازی ترکیبی و سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISپرداختند .براساس یافتههای
تحقیق ،شهرستان کرمانشاه با بیشترین پتانسیل به لحاظ
چهار شاخص تعیینکننده در مطالعة مکانیابی در اولویت اول
جای گرفت و شهرستانهای پاوه ،اسالمآباد غرب و صحنه،
اولویت دوم؛ و سرپل ذهاب ،جوانرود ،سنقر و هرسین اولویت
سوم را حائز شدند (2010) Kalantari et al. .در پژوهشی
به بررسی عوامل پیشبرنده و بازدارندة ایجاد و توسعة صنایع
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که سهم عوامل پیشبرنده
مؤثرتر از عوامل بازدارنده بوده و در نتیجه با ایجاد زمینة الزم
میتوان با تقویت عوامل پیشبرنده و فایق آمدن بر عوامل
بازدارنده به توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در
استان کمک کرد (2011) Raee dehghi et al. .در
مطالعهشان به مکانیابی بهینة صنایع فراوری شیر و
محصوالت لبنی در کل استانهای کشور در شرایط نبود
قطعیت در سالهای 1387-1380پرداختند .در این مطالعه،
از روش تاپسیس بازهای استفاده شد و نتایج این مطالعه
شاخص سرمایهگذاری و درصد بهینة سرمایهگذاری برای هر
استان در احداث صنایع شیر و لبنیات را با توجه به شرایط
نبود قطعیت در مقادیر و اوزان شاخصها تعیین کرد؛

اباذری و حسینی یکانی :اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی...

همچنین نشان داد که الگوی فعلی سرمایهگذاری در این
صنایع در تمامی استانها بهینه نیست و نیازمند تعدیل در
مقادیر فعلی سرمایهگذاری استDarby and Mark .
)(2012به تعیین مکان بهینه برای ساخت کارخانة شکر با
توجه به مکان گیاهان اتانول سلولوزی پرداختند .در این
پژوهش ،گیاهان با توجه به عملکرد اقتصادیشان و هزینة
حملونقل با یکدیگر مقایسه شدند.
برداشت محصوالت و نقلوانتقال آنها به خارج از مزرعه
یا محل بستهبندی قسمتی از هزینههای تولیدات کشاورزی
را تشکیل میدهند که بستگی کامل به موقعیت محلی و
منطقهای دارند و یکی از مشکالتی که هماکنون صنایع
تبدیلی استان با آن مواجه است عرضة ناکافی مواد اولیه از
نظر دسترسی به کیفیت و قیمت مناسب در محل استقرار
صنایع است .کمبود زمین و مکان مناسب برای استقرار
صنایع ،فناوری ناکافی در بخشهای حملونقل و ارتباطات
مراکز فروش ،اطالعات بازار و تبلیغات ،از سایر تنگناهای
صنایع تبدیلی در مازندران هستند .این پژوهش به دنبال این
است که با توجه به میزان تولیدات شهرستانهای مختلف،
که مواد اولیة مورد نیاز صنایع تبدیلی است ،مناسبترین
مکان را برای استقرار صنایع تعیین کند تا بخشی از
مشکالت پیش روی صنایع تبدیلی مرتفع شود .در این
راستا ،از تکنیک انتروپی ( )ENTROPYبه منظور محاسبة
اوزان شاخصها و از تکنیک ویکور ( )VIKORبه منظور
رتبهبندی شهرستانهای تابع استفاده شده است .پرسش
اصلی این پژوهش این است که کدام شهرستانهای استان
مازندران در راستای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش
کشاورزی از اولویت بیشتری برخوردار هستند.
مواد و روشها
همانطور که قبالً بیان شد ،هدف این مطالعه اولویتبندی
شهرستانهای استان مازندران از نظر قابلیت احداث صنایع
تبدیلی و تکمیلی است (2007) Taherkhani .شاخص
دسترسی به مواد اولیه را از مهمترین شاخصهای مؤثر بر
استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی میداند؛ از
این رو در این پژوهش نیز برای اولویتبندی مناطق منتخب از
شاخص دسترسی به مواد اولیه ،به عنوان یکی از مهمترین
شاخصهای مؤثر بر استقرار فعالیتهای صنعتی در
شهرستانهای استان مازندران استفاده شد .در دهههای اخیر،
برای تصمیمگیریهای پیچیده ،توجه محققان به مدلهای
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تصمیمگیری چندمعیاره )MCDM( 1معطوف شده است که
در آنها ،برخالف مدلهای کالسیک بهینهسازی ،به جای
استفاده از یک معیار سنجش بهینگی ممکن است از چندین
معیار سنجش استفاده شود .این مدلها به دو دستة عمدة
مدلهای تصمیمگیری چندهدفه )MODM( 2و مدلهای
تصمیمگیری چندشاخصه )MADM( 3تقسیم میشوند .به
طور کلی ،مدلهای چندهدفه همانند مدلهای کالسیک
بهینهسازی هستند با این تفاوت که به جای بهینهکردن یک
تابع هدف ،به دنبال بهینهکردن چندین تابع هدف هستند.
مدل ویکور 4نیز که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته
است یکی از مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه است .در
مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه الزم است که ضریب
اهمیت هریک از شاخصها را تعیین کنیم .نظر به اینکه روش
انتروپی یکی از روشهای کارآمد در این زمینه است ،در این
مطالعه نیز از این روش استفاده شده است )Soltanpanah
.(et al., 2010
5

پیادهسازی تکنیک انتروپی
وقتی دادههای یک ماتریس تصمیمگیری به طور کامل
مشخص شده باشند ،میتوان از روش انتروپی برای ارزیابی
وزنها استفاده کرد .ایدة این روش این است که هرچه
پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص
نسبت به دیگر شاخصها اهمیت بیشتری دارد (Momeni,
) .2006مراحل این روش به صورت زیر نمایش داده شده
است ):(Soltanpanah et al., 2010
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1. Multi Criteria Decision Making
2. Multi Objective Decision Making
3.Multi Attribute Decision Making
4. VIKOR
5. Entropy
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گام .5محاسبة وزنها Wj
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نشاندهندة ارزش گزینة  iام از نظر
که در این روابط،
شاخص  jام Pij ،مقدار بیمقیاس شدة شاخص  jام برای
گزینة  iام m ،تعداد گزینهها (شهرستانهای استان) Ej ،مقدار
انتروپی شاخص  jام dj ،مقدار بیاطمینانی موجود در شاخص
 jام و  Wjمقدار ضریب اهمیت (وزن) شاخص  jام است.
تکنیک ویکور ()VIKOR
ویکور یک روش تصمیمگیری چندشاخصة توافقی است
که  (2004) Opricovic and Tzengآن را توسعه دادند.
این روش بر مبنای روش الپیمتریک توسعه یافته است
).(Wei and Lin, 2008
1  P   ; i  1, 2,..., I

f j  min fij

گام  .3محاسبة فاصلة گزینهها از راه حل ایدئال

این مرحله محاسبة فاصلة هر گزینه از راه حل ایدئال و
سپس حاصل جمع آنها برای ارزش نهایی بر اساس روابط
ذیل است:

(Si  j 1W j  f j*  fij  /  f *  f j  )9
n

(Ri  max Wi  f j*  fij  /  f *  f j  )10
وزن محاسبهشده در روش انتروپی،
جایی که
بیانگر نسبت فاصلة گزینة iام از راه حل ایدئال مثبت
(بهترین ترکیب) و بیانگر نسبت فاصلة گزینة iام از راه
حل ایدئال منفی (بدترین ترکیب) است .برترین رتبه بر
اساس ارزش و بدترین رتبه بر اساس ارزش به دست
و در
میآید؛ به عبارت دیگر ،و بهترتیب همان
روش الپیمتریک هستند.
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این تکنیک مسائل تصمیم را در قالب یک ماتریس
تصمیم همانند ماتریس زیر فرموله میکند و تحلیلهای الزم
را روی آن انجام میدهد .در این ماتریس ،نشاندهندة
گزینة  iام (شهرستانها) ،نشاندهندة شاخص  jام و
نشاندهندة ارزش شاخص  jام برای گزینة  iام است
) .(Chang and Hsu, 2009مراحل اجرای روش ویکور به
صورت زیر است:

[

]

گام  .5محاسبة مقدار ویکور Qi
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،
،
که در این رابطه
و  vوزن ماکزیمم مطلوبیت
،
گروهی است که معموالً  0/5در نظر گرفته میشود.
*

*




  Si  S

گام  .4رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر Qi

گزینهای که کمترین وزن تکنیک  VIKORبه آن اختصاص
یافته است بهترین گزینه از لحاظ تکنیک  VIKORاست.
اطالعات مورد نیاز این پژوهش حاصل مصاحبه با
بهرهبرداران و تکمیل پرسشنامه از آنان در سال زراعی
 )1390-1389است که از آمارنامة محصوالت زراعی ،باغی و
دامی جهاد کشاورزی استان مازندران گرفته شده است.

گام  .1محاسبة مقادیر نرمالشده )(Wei and Lin, 2008

()6

xij

 i 1 xij2
m

fij 

گام  .1تعیین بهترین و بدترین مقدار

بهترین و بدترین هریک از مقادیر در هر معیار را شناسایی
میکنیم و بهترتیب و مینامیم.
()7

f j*  max fij , i 1, 2,..., m

نتایج و بحث
از آنجا که دسترسی به مواد اولیه مهمترین عامل استقرار
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده
است ،در این راستا در جدولهای  3 -1به شرح مختصری از
میزان تولید محصوالت مختلف میپردازیم که مواد اولیة
صنایع محسوب میشوند.
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جدول  .1میزان تولیدات دامی در استان مازندران و درصد استانی
تولید
شرح

تولید استان
درصد استانی

گوشت قرمز

گوشت سفید

شیر

تخم مرغ (تن)

عسل

80066
8/1

18114
10/6

81929
1/6

11811
1/8

9124
1/2

جدول .1سطح زیر کشت و تولید کل محصوالت ساالنة زراعی در استان مازندران
سطح زیر کشت (هکتار)

دیم
116114

آبی
284161

میزان تولید (تن)

جمع
489190

آبی
1488111

جمع
9622806

دیم
2068468

جدول  .3سطح زیر کشت و تولید کل محصوالت باغی استان مازندران
سطح زیر کشت (هکتار)

دیم
41612/8

آبی
61966/1

میزان تولید (تن)

آبی
1601611/1

جمع
191111/1

جمع
2200191/1

دیم
811969/2

مأخذ :آمارنامة محصوالت زراعی ،باغی و دامی جهاد کشاورزی استان مازندران

وزنهای ،0/10 ،0/145 ،0/258 ،0/151 ،0/137 ،0/08
 0/033 ،0/09در اولویتبندی روش ویکور لحاظ میشوند.
آن شاخصهایی که دارای وزن بیشتر هستند نسبت به دیگر
شاخصها از اهمیت بیشتری برخوردارند و تأثیر آنها در
میزان قابلیت استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در
شهرستانهای استان مازندران نسبت به دیگر شاخصها
بیشتر است .مطابق نتایج ارائهشده در جدول  4محصوالت
جالیزی باالترین وزن را دارند.

در این مطالعه ،رتبهبندی مکانی بر اساس شاخص
دسترسی به مواد اولیه با بهکارگیری روش انتروپی و ویکور
صورت پذیرفت .با توجه به توضیحات ارائهشده در بخش
مواد و روشها ،وزنهای محاسبهشده در تکنیک انتروپی
برای هریک از شاخصهای تولیدی در جدول  4ارائه شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،شاخصهای تولیدی
غالت ،محصوالت صنعتی ،حبوبات ،جالیزی ،سبزیجات،
نباتات علوفهای ،تولیدات باغی و تولیدات دامی بهترتیب با

جدول  .5وزن محاسباتی شاخصهای مورد استفاده در تکنیک انتروپی
محصوالت

غالت

نباتات

تولیدات

تولیدات

علوفهای

باغی

دامی

0/629

0/196
0/084
0/099

حبوبات

جالیزی

سبزیجات

Ej
dj

0/642

0/191

0/104

0/418

0/118

0/602

0/ 161

0/286

0/216

0/609

0/ 269

0/111

0/118

Wj

0/06

0/191

0/161

0/266

0/146

0/10

0/01

صنعتی

مأخذ :یافتههای پژوهشی

با درنظرگرفتن وزنهای محاسباتی برای هر شاخص و
استفادة آنها در تکنیک ویکور ،شهرستانهای استان مازندران از
نظر قابلیت استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی رتبهبندی شدهاند
که نتایج آن در جدول  5ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،ستون اول جدول نشاندهندة شهرستانها ،ستون دوم

مقادیر مطلوب برای هر شهرستان ،ستون سوم مقادیر نامطلوب
برای هر شهرستان ،ستون چهارم شاخص تکنیک ویکور و ستون
پنجم رتبة هر شهرستان بر اساس شاخص ویکور است .گزینهای
که کمترین وزن تکنیک ویکور به آن اختصاص یافته است،
بهترین گزینه از لحاظ تکنیک ویکور است.
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بابلسر ،نوشهر ،رامسر ،تنکابن ،سوادکوه ،نور ،فریدونکنار و
محمودآباد هستند.

بر اساس نتایج حاصل ،شهرستانهای استان مازندران از
لحاظ اولویت در استقرار صنایع تبدیلی بهترتیب :بهشهر،
نکاء ،ساری ،آمل ،بابل ،گلوگاه ،جویبار ،قائمشهر ،چالوس،

جدول .4نتایج رتبهبندی شهرستانهای مازندران به منظور استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی

بابل
آمل
بهشهر
تنکابن
رامسر
ساری
سوادکوه
قائمشهر
نور
نوشهر
بابلسر
محمودآباد
جویبار
نکاء
چالوس
گلوگاه
فریدونکنار

Si

Ri

Qi

رتبه

0/681
0/668
0/466
0/669
0/626
0/698
0/669
0/668
0/664
0/164
0/862
0/681
0/861
0/802
0/144
0/811
0/689

0/266
0/266
0/016
0/241
0/266
0/214
0/266
0/266
0/266
0/266
0/261
0/266
0/218
0/161
0/218
0/241
0/266

0/894
0/821
0/09
0/148
0/142
0/461
0/160
0/866
0/162
0/680
0/194
0/111
0/861
0/944
0/111
0/84
0/111

6
4
1
19
12
9
14
6
16
11
10
11
1
2
1
8
18

مأخذ :محاسبات پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها
این مطالعه به دنبال اولویتبندی شهرستانهای استان
مازندران به منظور استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده است
که در این راستا شاخص دسترسی به مواد اولیه یکی از
تأثیرگذارترین شاخصها در استقرار صنایع تبدیلی در نظر
گرفته شد و شاخصهای مورد استفاده شامل غالت،
محصوالت صنعتی ،حبوبات ،جالیزی ،سبزیجات ،نباتات
علوفهای ،تولیدات باغی و تولیدات دامی بودند که پس از
محاسبة ضرایب اهمیت هریک از شاخصها در روش انتروپی،
اولویتبندی شهرستانها با بهرهگیری از تکنیک ویکور صورت
پذیرفت که یکی از مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه است.
نتایج مطالعه نشان داد که شاخص میزان تولید محصوالت
جالیزی با بیشترین وزن حاصل در روش انتروپی از اهمیت
باالیی در استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستانهای
منتخب برخوردار است و اولویت در استقرار صنایع تبدیلی به-

ترتیب در شهرستانهای بهشهر ،نکاء ،ساری ،آمل ،بابل،
گلوگاه ،جویبار ،قائمشهر ،چالوس ،بابلسر ،نوشهر ،رامسر،
تنکابن ،سوادکوه ،نور ،فریدونکنار و محمودآباد است .با توجه
به نتایج این مطالعه -که نشان میدهد شهرستانهای بهشهر
و نکاء و ساری نسبت به سایر شهرستانهای استان مازندران
از قابلیت بیشتری برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی
برخوردارند و با توجه به مشکل عرضة ناکافی مواد اولیه از نظر
دسترسی به کیفیت و قیمت مناسب در محل کنونی صنایع -
پیشنهاد میشود که سرمایهگذاری و برنامهریزی آتی برای
احداث صنایع تبدیلی در این سه شهرستان صورت پذیرد که
هزینة حملونقل پایینتر و قیمت مناسبتری دارند؛ همچنین
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی عواملی مانند تسهیالت،
شرایط سرمایهگذاری و تقاضا در نظر گرفته شوند .با توجه به
این امر که هرچه زنجیرة بازاریابی محصوالت کشاورزی از نظر
بعد مسافت بیشتر باشد ،حضور دالالن و واسطههای بیشتر
امکانپذیرتر میشود ،پیشنهاد میشود قبل از احداث صنایع
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 باید با احداث صنایع تبدیلی بیشتر در مکانهای،کنونی است
مناسب از هدررفتن محصوالت جلوگیری کرد و با کاهش
ضایعات و رعایت اصول توسعة پایدار گامی در جهت
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