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 11/20/1939:تاریخ تصویب              143-143صص          22/22/1939افت: تاریخ دری

 چکیده
ی هتاپروژهی در گذارهیسترمای بنتدتیاولوماهیت یک تحقیق کاربردی استت و هتدا اصتلی آن تنیتین  ازنظراین تحقیق هدف: 

ة نتیدرزمی گذارهیسرمای مختلف هاتیاولویین با تن قطناً. باشدیمة صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان همدان نیدرزم مختلف

 گردیده و مانع از هدر رفت عامل سرمایه خواهد شد. دارهدای جهت توسنه این صننت تسهیل و زیربرنامهصنایع تبدیلی 

ورت گذاری برای توسنه صنایع تبدیلی کشاورزی با استتااده از رهیافتت دلاتی صتبندی سرمایهاولویت باهدا حاضر تحقیق روش:

 استاس های تحقیق بترداده یآورجمع پذیرفته است. جامنه آماری تحقیق متخصصین صنایع تبدیلی در شهرستان همدان بوده و

ی هتادادهگر، اطالعتات و تحلیتل و طترا  توست  تتی  هاپرسشتنامهمراجنه حضوری و میدانی صورت گرفته است. پس از طراحی 

 افتراد و کارشناستان و متخصصتان از همگتی کته بتوده ناتر 93 از مرکتب ایمجموعهدلای این تحقیق که  تحقیق از طریق گروه

 اند، تدارک گردید.بوده منطقه کشاورزی بخش تبدیلی ینة صنایعدرزم نظرصاحب

هتای اصتلی بندی جزء اولویتزمینی در این اولویتهای محصول سیبدهند که تمامی فرآوریهای تحقیق نشان مییافتهها: یافته

زمینی و وابستته بتودن درصتد زیتادی از تولید باالی سیب لیبه دلدهنده استراتژیک بودن این محصول ، که این نشاناندرارگرفتهق

باشد. همچنین بر استاس نتتایج تحقیتق، صتناینی همچتون تولیتد رو تن جمنیت کشاورز ساکن در شهرستان به این محصول می

 ها از اولویت پایینی برختوردار بتوده و کمتترای با در نظر گرفتن همه شاخصرماالد میوهآفتابگردان، تولید الکل و شربت ذرت و ما

 رسند.نظر میبه ضروری

هتای محاستباتی و اقتصتادی از گیتری از روشگذاری صنایع تبدیلی با بهرهبندی سرمایهبررسی اولویتها/ راهبردها: محدودیت

 باشد.این تحقیق می هاشنهادیپ

بنتدی بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت اقتصادی و سترمایه اولیته پتروژه در اولویت زمانمدتتوجه به منیارهای عملی:  راهکارهای

متورد  منطقتهزمینی در گذاری در صنایع تبتدیلی محصتوالت ستیر و ستیبهمچنین در اولویت قرار دادن سرمایه و گذاریسرمایه

 مطالنه.

گیری از روش دلای و در نظر گرفتن نظرات گذاری در صنایع تبدیلی با بهرهبندی سرمایهیتنوآوری این مقاله اولواصالت و ارزش: 

در استتان و  ربت  یزهای توس  سازمان استاادهقابل مؤثرگسترده و  طوربهاز آن  حاصلباشد که نتایج متخصصین این صننت می

 باشد.حتی در مورد برخی نتایج در سطح کشور می

 گذاری، صنایع تبدیلی کشاورزی، روش دلای، شهرستان همدانبندی سرمایهولویتا: هاهکلید واژ

                                                 

   :نویسنده مسئول E-Mail: h-balali@basu.ac.ir 
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 مقدمه-1
 . طرح مسئله1. 1

 مناسب ابزارهای که است راهبردی روستایی سازیصننتی

 رو،این از و آوردمی فراه  را اقتصاد روستایی سازیمتنوع برای

 و ایجاد اشتغال با که رودمی به شمار اقتصادی رویکردی

 را روستاییان زندگی سطح درآمدها، ترمتنادل توزیع و افزایش

 را روستایی پایدار توسنة به دستیابی ده، زمینةیبخش بهبود

 صننتی اساس، این بر .1(192، ص. 2220)لی،  سازدمی فراه 

 وری،بهره روستایی، تولیدات افزایش طریق از تواندمی شدن

 با پیوند و ایجاد اساسی اینیازه تأمین شغلی، هایفرصت ایجاد

 روستایی توسنة در مه  بسیار نقشی اقتصادی، هایبخش دیگر

همچنین اقتصادی  و 2(110، ص.2223)رادپیر،  کند ایاا

رانشی را در مناطق روستایی ایجاد نماید )طاهرخانی، خود

مقیاس همچنین های کوچکگذاری(. سرمایه141: 1903

در پیشرفت  ییبسزا ریتأثروستایی عنوان موتور توسنه مناطق به

ویژه توسنه صادرات و ایجاد به توسنهدرحالتدریجی کشورهای 

اند. این صنایع قادرند با جذب نیروی های شغلی داشتهفرصت

کار مازاد در بخش کشاورزی، گسترش آموزش و ارتقاء سطح 

ها زمینه مناسبی جهت توسنه مناطق روستایی فراه  مهارت

 بخش با اینکه .9(141، ص. 1331و اسمالبن، )نورث آورند

 در اساسی نقش تواندمی کشور هایاستان اکثر در کشاورزی

 سنتی ساختار دلیل به متأساانه اما ایاا نماید، اشتغال ایجاد

ندارد؛  باالیی زاییاشتغال ضریب بخش این کشاورزی،

 عدم و تولید از پس هایزنجیره فقدان به علت کهیدرحال

 از یتوجهقابل بخش ،ونقلحملدر  تأخیر یا و بازار به سیدستر

 از رود ومی هدربه مختلف هایصورت به کشاورزی محصوالت

، 1334)لید و کیلبای، گردد می خارج روستا اقتصادی چرخه

 بوده بخشجهینتمورد  این در که راهکارهایی از یکی .4(23ص.

 بهینه و مناسب یهاروش از استااده دارد، سزاییبه تأثیر و

 طور به تبدیلی صنایع که است  ذایی مواد برای نگهداری

 سطح تا داخلی سطح مصرا از را عمل این تواندمی متنوع

 زمانی دوره و کیایت افزایش موجب که داده توسنه تجاری

 افزودهارزش همچنین و گرددمی  ذایی مواد بیشتر نگهداری

 .، ص1932ی و همکاران، آباد)زنگی کندمی ایجاد را بیشتری

بنضی از تناریای که از صننت و صنایع تبدیلی در  بر اساس(. 4

 به منجر که است هاییفنالیت کلیه شامل دست است، صننت

به  هاآن تبدیل و مختلف مواد شیمیایی و فیزیکی شکل تغییر

 وسیلهبه تغییرات این اینکه از اع  شود،جدید می محصوالت

 گیرد انجام منازل در یا و هاکارخانه در ماشین یا دست

 (. به بیان دیگر، صننت فرآیند تبدیل24 ، ص.1939 )رحیمی،

 افزودهارزش متضمن که خدمات و کاال محصول، به اولیه ماده

صنایع  ؛ و(33 ، ص.1901 محمدی، )ملک است باشد، نیز

شود که تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صناینی گاته می

پردازد و آوری محصوالت کشاورزی میو عملبه فرآوری 

مجموعه این بخش ارتباط مستقی  دارد و با زیر گریدعبارتبه

، 1933کند )مقصودی، فرآیند تولید مواد کشاورزی را کامل می

 نوع و هواییوآب تنوع سبب به نیز ایران کشور (. در43 ص.
 بخش در مختلف در مناطق متنوعی محصوالت خاک،

محصوالت  تبدیل نوع بیشترین که شودمی تولید کشاورزی

 تبدیلی صنایع در کنستانتره تولید و هاآبمیوه تهیه کشاورزی
(. 1 ، ص.1932آبادی و همکاران، باشد )زنگیمی مربوطه

 تکمیلی کشاورزی و تبدیلی صنایع توسنه و ایجاد ،بنابراین

 ایشافز و ضاینات از جلوگیری برای مناسب راهکاری تواندمی

 کاهش به توجه ضرورت باشد. کشاورزی محصوالت افزودهارزش

 بخش در تولید پس از فرایندهای تکمیل طریق از ضاینات

 صنایع توسنه زمینه در الگوهایی گیریشکل باعث کشاورزی

)لید و است  گردیده روستایی مناطق در و تکمیلی تبدیلی

 تکمیلی و تبدیلی ، صنایعوجودنیباا (.93، ص.1334کیلبای، 

 هنوز که است جدیدی نسبتاً  ایران مقوله در آن، اهمیت علیر  

 مورد است ملی اقتصاد و کشاورزی شایسته بخش که گونهآن

پور طباطبایی، است )نوری و نیلی نگرفته قرار هدایت و حمایت

 گذاریتناریف موجود، سرمایه بر طبق(. 111، ص. 1931

 کاالها تولید برای ایمایهسر کاالهای آن، در که است فراگردی

 (. در141 ، ص.1909رود )تاضلی، می به کار دیگر خدمات یا و

 و کاالها هایذخیره افزایش به مربوط گذاریسرمایه حقیقت

، 1903است )طبیبیان،  جامنه یک تولیدی و ایسرمایه امکانات

گذاری عبارت است از عدم ساده سرمایه به عبارت (.130 ص.

منابع در زمان حال و به جریان اقتصادی انداختن آن استااده از 

به امید به دست آوردن منابع جدید در آینده که منابع جدید از 

)دارو ه و محمدی،  باشدفنلی دارای ارزش بیشتری می منابع

این تناریف، محدودیت مالی منابع  بر اساس(. 43 ، ص.1934

گذاری در گذاری، یا باال بودن ریسک سرمایهجهت سرمایه

ریزی و تنیین های تولیدی و صننتی نیاز به برنامهفنالیت

-نماید. الزمه برنامهناپذیر میگذاری را اجتناباولویت سرمایه

گذاری نیز، شناخت امکانات و بندی در سرمایهریزی و اولویت
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ریزی رشد و ای در برنامههای محیطی، بخشی و منطقهقابلیت

مناطق مختلف  ت موقنیت و جایگاهتوسنه آینده کشور، شناخ

 هستترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت از مه 

 بندی(. اولویت2 ، ص.1933پور، حکمت و فتحی)کیهانی

 را منابع بهینه امکان تخصیص اینکه بر عالوه گذاریسرمایه

 گذاریسرمایهپیش  مراحل هایهزینه و زمان از آورد،می فراه 

-سرمایه بندیاولویت .کاهدمی طر  یتوجیه مطالنه و تهیه

 هایپیچیدگی از است، ولی متداولی فنالیت هرچند گذاری

 متندد منیارهای ریتأث از آن پیچیدگی است. برخوردار خاصی

 متندد گیرانتصمی  مشارکت و ارزیابی فرایند در کیای کمی و

(. هدا 94 ، ص.1933گیرد )پهلوانی، می نشأت فرآیند این در

ین مطالنه نیز شناسایی صنایع دارای قابلیت و پتانسیل اصلی ا

گذاری در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی شهرستان سرمایه

ها گذاریاین صنایع جهت هدایت سرمایه یبندتیاولوهمدان و 

است که  سؤالدادن به این  این تحقیق به دنبال پاسخ باشد.می

لی محصوالت گذاری در زمینه صنایع تبدیهای سرمایهاولویت

 باشند؟رستان همدان کدام یک از صنایع میکشاورزی در شه

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
در صنایع مختلتف،  یگذارهیسرما یبندتیاولور ارتباط با د

دیهتی  مطالنات متندد داخلی و خارجی صورت پذیرفته استت. 

گیری چنتتتد بتتتا استتتتااده از متتتدل تصتتتمی  یامطالنتتتهدر 

گذاری صتننتی های سرمایهنیین اولویتت، به 4MCDMمنیاره

 نترخ چهار شاخص صتادرات،برمبنای در استان خراسان رضوی 

است. نتایج  پرداختهگذاری سرمایه و حج برداری، اشتغال بهره

 صتنایع آشتامیدنی وداد کته  از این مطالنه نشتان آمدهدستبه

در استتتان خراستتان رضتتوی دارای بتتاالترین اولویتتت  تتذایی 

 (.124، ص. 1932باشند )دیهی ، ذاری میگسرمایه

در مطالنتتته دیگتتتری بتتته بررستتتی  شنتتتوری و همکتتتاران

در صنایع کوچک و کارگاهی مناطق  یگذارهیسرمابندی اولویت

از روش دلاتتی  یریتتگبهرهروستتتایی شهرستتتان اردستتتان بتتا 

کته  باشدیمنتایج این مطالنه حاکی از این موضوع  .اندپرداخته

 و نخستت دام دارای اولویتت و میتوه بتا تب فرآوری مر صنایع

سنگ دارای کمتترین اولویتت  و فلزی نساجی، محصوالت تولید

 (.1933، شاینیو  ، بیک محمدی، تقدیسی)نوری باشندیم

 موضتوع ای بتا استتااده از روش دلاتی، بتهبهاال در مطالنه

 ارائته از بنتد پرداخته و چین هونان استان در روستایی اقتصاد

مناستب و اولویتت  استتقرار اهمیتت صتنایع، توسنة ایراهکاره

)بهتاال،  کنتدیمت بیتان را صتنایع کارگتاهی در یگذارهیسترما

نامبودری و گاندهی نیز در تحقیق خود به این نتیجته  .1(1332

اند که صنایع فرآوری کشاورزی یک جایگاه واال در بخش رسیده

که صتنایع صننت کشور هند دارد. نتایج این تحقیق نشان داده 

فرآوری کشاورزی بدلیل قدرت اشتغال بتاال و همچنتین قتدرت 

بکتتارگیری ستترمایه و متتواد ختتام دارای اولویتتت بتتاالیی در 

 .0(2229)نامبودری و گاندهی، باشندیم یگذارهیسرما

در تحقیتتق ختتود بتته ایتتن نتیجتته نیتتز  شتتارما و همکتتاران 

توانتتد موجتتب اند کتته صتتنایع فتترآوری کشتتاورزی میرستتیده

گردد که البته مقدار ارزش افتزوده از محصتولی بته  افزودهرزشا

، )شتارما کندمحصول دیگر و از صننتی به صننت دیگر فرق می

 .(2212، 3پاتانیا و الیی

بنتتدی توستتنه صتتنایع تبتتدیلی و تکمیلتتی بختتش اولویت

کشاورزی با استااده از روش دلای شهرستان فالورجان )نوری و 

هتتای صتتننتی بنتتدی فنالیت(، رتبه1931پتتور طباطبتتایی، نیلی

 هتتای نستتبی و رقتتابتیتنتتاونی استتتان همتتدان براستتاس مزیت

(، بررستتتی اقتصتتتادی 1933پتتتور، حکمتتتت و فتحی)کیهانی

گذاری در برخی از صنایع منتخب کشتاورزی های سرمایهزمینه

هتای ای صنایع استانهای رتبه(، تحلیل مزیت1932)ضر امی، 

-بنتدی سترمایهاولویتت(، 1939رزور، فر و شیخراسان )سلیمی

 TOPSISگیتتری گروهتتی گتتذاری بتتا استتتااده از روش تصتتمی 

بنتدی (، رتبته1933سلسله مراتبی در محی  فتازی )پهلتوانی، 

(، 1939تولیتتدات صتتننتی کشتتور )منصتتوم زاده و تتتراب زاده، 

گتذاری صتننتی کشتور بتا های سترمایهبررسی و تنیین اولویت

(، 1931سونومی )جهتانگیری و نصتیری، استااده از تکنیک تاک

هتای صتننتی استتان اصتاهان در تولیتد و بنتدی فنالیتترتبه

هتای نستبی و های مختلف صنایع براساس مزیتصادرات بخش

که  باشندیممطالناتی  ازجمله(، 1931رقابتی )صناینی و منل ، 

 روش از یریگبهرهبا  در صنایع کشور بندیدر ارتباط با اولویت

 .اندپرداخته دلای

 شناسی تحقیق. روش2 

 یآورجمتع و بوده کاربردی هدا، لحاظ به حاضر تحقیق 

میتدانی  و مطالنتات اسنادی هایروش تلایق براساس اطالعات

 هتا،داده لیوتحلهیتتجز اصتلی مبنای و است. منبع شده انجام

روش  از استااده با که باشدمی متخصصین و کارشناسان نظرات

 و آوریجمتع تخصصتی، نظرختواهی نتوعی وانعنتبته دلاتی

سیستتماتیک  روشی یا رویکرد 9دلای .است شده لیوتحلهیتجز
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 در متخصصتان گتروه یتک از نظرات برای استخراج تحقیق در

، 12استت )هستو و ستندفورد ستؤال یتک موضتوع یتا یک مورد

 بته عبارت دیگر روشتی بترای رستیدنیا به، (193، ص.2223

 بتا ایپرسشتنامه از راندهای سری یک طریق از گروهی اجماع

 پانتل اعضای به فیدبک نظرات و دهندگانپاسخ گمنامی حاظ

 روش ؛ و (134، ص. 2221، 11، هستون و مکنتااستت )کینتی

 ذهنتی در متوارد نظترات گردآوری برای ایمرحلهچند مطالنه

 نوشتتاری بجتای هایپاستخ از استتااده و موضتوع بتودن

 امکان اجماع با هدا و است صصمتخ گروه یک آوردنه گرد

 هتای عتددیتخمین بتا عقایتد دنظریتتجد و آزادانته اظهارنظر

 همچنتین (.209، ص.2221 ،12آیتد )برنتز و گتراومی دستبه

 روش تحقیق توصیای، مطالنات در کمی قیتحق روش عنوانبه

 .(92، ص. 1333، 19استت )بتاولس شتده ذکتر تلایقی و کیای

 بتازگویی، پرسشتنامه، یتا رارتکت شتامل دلاتی اصتلی اجتزای

 نتایج، اجماع، آنالیز گمنامی، شده،کنترل بازخورد متخصصین،

؛ 122.ص ،1331، 14استت )دونهتام کنندههماهنگ تی  و زمان

؛ چتتوو و 410. ص ،2221، 11؛ النتتدتا901ص.، 2229، 14پتتاول

شاپ و وانتیجلینگن، پیچ فورث، بی 2321، ص. 2223، 10وانگ

 ارزان، از فواید مه  دلای، روشی .(243ص. ، 2220، 13و راسل

 فهمیدن و برای شناسایی نآسا و تهدید بدون عینی، چندکاره،

پرویتتتتزی و  ،و صلصتتتتالی 94، ص.2223استتتتت )علتتتتی، 

 پتذیری( همچنتین، اننطاا43، ص. 1932 ،بتاقریحاجیادیب

 رویکردهای یریکارگبه مختلف، هایفرمدر  کاربرد رویکرد، زیاد

 وستیع، جغرافیتایی سطح در استااده امکان لف ومخت ارتباطی

بتاز،  هایبحث ارائه گمنامی، گران،مصاحبه به آموزش نیاز عدم

استت  دلاتی دیگتر مزایتای از موضوع یربنایز و فه  شناسایی

و  410، ص. 2221؛ النتدتا، 100، ص. 1331، 13)والکر و ستلف

 ،22فتوردلون، آلتن، ستافران و آوسمتک-، وارنهتاگن، بترتمانکا

 .(200، ص. 2220

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
شهرستان همدان یکی از شهرهای سردسیر منطقه  ربی و  

 102343. این شهرستان با دیآیمکوهستانی ایران به شمار 

 یبرداربهره 21331هکتار مساحت اراضی کشاورزی، تنداد 

که از  هکتار است 123342دارد. وسنت مراتع این شهرستان 

هکتار زیر کشت  3234024ساالنه و دائمی  طوربهمیزان، این 

 دلیل به شهرستان اینباشد. محصوالت کشاورزی می

مستند از پتانسیل زراعی و با ی  کشاورزی اراضی از برخورداری

 (.1مناسبی برخوردار است )جدول 

 

 )واحد: هکتار( 1331 -1331 زراعی یهاسالسطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان همدان در  -1جدول 

 1931، اداره آمار جهاد کشاورزی شهرستان همدانمأخذ: 
 

 سطح زیر کشت محصوالت زراعی سطح زیر کشت محصوالت باغی

 00314 گندم 2333 انگور

 19344 یونجه 1112 گردو

 0001 جو 431 سیب

 4001 حبوبات )نخود، لوبیا، عدس( 921 بادام

 4143 زمینییبس 239 زردآلو

 1213 ، خیار(هندوانهمحصوالت جالیزی ) 292 گیالس

 1291 چغندرقند 222 آلبالو

 000 سیر خشک 111 انواع آلو

 139 یفرنگگوجه 111 گالبی

 419 رو نی )آفتابگردان، کلزا( یهادانه 32 هلو

 422 یاعلوفهذرت  94 گوجه

 993 کدو 11 سنجد

 0 توت درختی 19 به

   12 شلیل
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 . روش تحقیق2. 2
گذاری برای توسنه بندی سرمایهاولویت باهدا حاضر تحقیق

صنایع تبدیلی کشاورزی با استااده از رهیافت دلای صورت پذیرفته 

است. جامنه آماری تحقیق متخصصین صنایع تبدیلی در شهرستان 

مراجنه حضوری  اساس های تحقیق برداده یآورجمع همدان بوده و

 تنیین و گذاریسیاست زمینة دلای در روش باشد.و میدانی می

 رونیازا و دارد فراوانی کاربرد صنایع، و هاشرکت در تخصصی اهداا

 گیرد. روشمی قرار مورداستااده دستنیازا بسیاری در مطالنات

 این در .است تحقق قابل پیشرفته و عمومی صورت دو به دلای

 برگزیده شده ربیشت پذیریاننطاا لیبه دل عمومی روش پژوهش،

 طراحی منظوربهگر این تحقیق، تحلیل و طرا  است. تی 

 راهنما و استاد گر،پژوهش شامل نارهسه گروه یک از ها،پرسشنامه

 ایدلای این تحقیق مجموعه گروه ؛ واست شده تشکیل مشاور استاد

 افراد و کارشناسان و متخصصان از همگی که بوده نار 93 از مرکب

 اند.بوده منطقه کشاورزی بخش تبدیلی صنایع زمینه در نظرصاحب

های مسئول در مدیران و کارشناسان سازمان شامل گروه این

استان همدان، جهاد  یجهاد کشاورزگونه صنایع، از قبیل این

کشاورزی شهرستان همدان، اتاق بازرگانی صنایع، منادن و 

های صننتی، بخش امور اقتصادی کشاورزی، شرکت شرکت

 یجمن زین و ستانداری همدان و اداره صننت و مندن استان همدانا

 تکمیلی و تبدیلی صنایع امر در باسابقه و خبره از کارشناسان دیگر

 پرسشنامه، سؤاالت طراحی مرحله باشند. درمی کشاورزی بخش

 نیترمه ای، منطقه اطالعات بر اساس گر،تحلیل و طرا  گروه

 ایچارچوب پرسشنامه در را منطقه با متناسب تبدیلی صنایع اهداا

مراحل اجرای  نمود. تنظی  دلای گروه از نظرخواهی برای خاص

 نمایش داده شده است. (1شکل )روش دلای در 

 
  مراحل اجرای روش دلفی -1شکل 

 1931پور طباطبایی، نوری و نیلیمأخذ: 

 هدا 3 آن در که اول پرسشنامه نتایج استخراج برای

 و خبرگان از نار 93 توس  شهرستان تکمیلی و یتبدیل صنایع

 مربوطه دستورالنمل از استااده با این صننت کارشناسان

 با اهداا وزن تنیین محاسبات است، شده داده امتیاز و مقایسه

 :است گرفته زیر انجام هایفرمول از استااده

  های مورد استفاده در مراحل اجرای دلفیفرمول -2جدول 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته
ام در  iهدا  به شده داده اوزان مجموع

  ام گروه دلای Kسطر، توس  عضو 
 مندرج یهاهدا تمامی امتیازات مجموع

  دلای گروه عضو هر طرا از سطرها در
 در که گانه 3وزن نسبی اهداا 

 نوشته اول پرسشنامه جدول سطرهای

 دلای ام گروه Kتوس  عضو  و شده

  است دهش داده پاسخ

مجموع امتیازات هر صننت مندرج در 

  ام دلای Kسطر، برای عضو 

حاصل جمع امتیازات مربوط به هر عضو 

با استااده از مجموع امتیازات تخصیص 

 از سوی همان عضو گروه دلای شدهداده
 

ام  Kعضو  نظرنقطهوزن نسبی صنایع از 

 گروه دلای
 

 مجموع دلای، گروه یاعضا نار 93 پاسخ یآورجمع از پس

مطابق  انیگوپاسخ همه نظر بر اساس هدا هر اوزان و امتیازات

 در تاکیک به و گردید محاسبه باال، در شده ارائه یهافرمول

 نشان را مطالنه از مرحله این نتیجة 9 جدول .شد درج جدولی

 یهافرمولبرای محاسبات آماری پرسشنامه دوم نیز از  .دهدیم

 ده گردید:استاا 2جدول 

 های تحقیقیافته. 3
گذاری در بندی سرمایهدر نخستین گام از فرآیند اولویت

 اعضای ها ازگردآوری اطالعات و داده از صنایع تبدیلی پس

 همه نظر بر اساس منیار هر امتیازات مجموع دلای، گروه

دست نتایج به بر اساس(. 2 )جدول گردید محاسبه گویانپاسخ

سرمایة اولیه  چون منیاری تخصصی، خواهیِنظر آمده از این

بازگشت سرمایه در اولویت  زمانمدتاول و  اولویت در ازیموردن

اشتغال و ارتباط  قبیل از مسائلی کهدرحالی گرفت. دوم قرار

 هنوز یا داشته کمتری عمومیت هایی کهداشتن با بخش

 کرد، محسوب ساختاری مشکالت عنوانبه را هاآن تواننمی

 است قرار گرفته کارشناسان تأکید مورد رکمت
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تبدیلی بخش کشاورزی معیارهای اقتصادی صنایع -3جدول 

  تیاولو بیترت بهباغی( شهرستان همدان  -)زراعی

 1932های پژوهش، افتهی مأخذ:

ردی

 ف

 وزن معیارها

 4 یازموردنسرمایه اولیه  1

 34/9 مدت زمان بازگشت سرمایه 2

 00/9 ینرخ بازگشت اقتصاد 9

 44/9 نسبی منطقه هاییتمزمناسب با  4

 93/9 در کل منطقه افزودهارزشدر ایجاد  یرتأث 4

 91/9 قابلیت صادرات  یرناتی 1

 91/9 کمک به کاهش ضاینات 0

 23/9 اشتغال 3

 00/2 دیگر یهابخشارتباط بین  3

 برای جدولی شامل که دوم دلای، پرسشنامه دوم در دور

 انتخابی اهداا به توجه با پیشنهادی صنایع دهینوز و مقایسه

 اطالعات گروه دو پرسشنامه به این تهیه یبرا .شد تهیه است،

 (1جدول ) نتایج بر اساس که پیشنهادی صنایع یکی بود. نیاز

 کشاورزی بخش تبدیلی صنایع اهداا و دوم اندشده تنیین

ل )جدو گردید حاصل دلای اول دور در که همدان شهرستان

 جدول هایستون و سطرها به ترتیب به (. این اطالعات9

 دوم پرسشنامه بیترت نیا به گردید. منتقل دوم پرسشنامة

 هایاولویت تنیین به دستیابی دلای برای دوم دور به مربوط

 بر اساس کشاورزی بخش تبدیلی صنایع در گذاریسرمایه

 گروه ختیارا در مجدداً  و تنظی  در منطقه، آن اهداا و هاتوان

اطالعاتی از  حاوی دوم پرسشنامه برگ هر .گرفت قرار دلای

 در مندرج سطرها، هدا در مندرج پیشنهادی صننت لیقب

به  نسبت سطر صننت ریتأث و اهمیت کمی ها و میزانستون

برای هر عضو گروه دلای که  بیترت نیبدباشد. ستون، می هدا

 گیردامتیازی تنلق میبه پرسشنامه دوم پاسخ داده باشد، اعداد 

که پس از جمع امتیازات همه اعضای گروه دلای، صنایع 

 بندی شده است.اولویت 12پیشنهادی طبق جدول 

در این تحقیق تمامی صنایع پیشنهادی در پرسشنامه دوم  

دست آمده در پرسشنامه اول، هر کدام از منیارهای به بر اساس

های اول تا اولویت بندی شده است وطور جداگانه اولویتبه

اند. ( آورده شده12( تا )4پنج  هر کدام از منیارها در جداول )

توان صنایع تبدیلی را از ابناد مختلف مورد می بیترت نیبد

 ها را باه  مقایسه کرد.بررسی قرار داده و آن

دست آمده صرفاً با در نظر گرفتن شاخص نتایج به بر اساس

 4بندی شده ز بین صنایع اولویتسرمایه اولیه مورد نیاز، ا

اند. ( بر اساس اولویت انتخاب شده4صننت اول در جدول )

اولین اولویت مربوط به کارخانه تولید آرد گندم و جو و پس از 

جات قرار آن گزینه ایجاد سردخانه مربوط به نگهداری میوه

دارد. کارخانه تولید پودر سیر، تولید کنسانتره و نشاسته ذرت 

اندازی و ادامه باشند که طبینتاً برای راههای بندی مییتاولو

 کار به سرمایه کمتری نیاز خواهند داشت.

 بر اساستبدیلی کشاورزی بندی صنایعاولویت -4جدول 

  ازینشاخص سرمایه اولیه مورد 

 1932های پژوهش،مأخذ: یافته

ردی

 ف

 اولویت امتیاز صنایع تبدیلی کشاورزی

 اول 313 جو و گندم آرد کارخانه 1

 دوم 314 میوه سردخانه 2

 سوم 321 سیر پودر تولید کارخانه 9

 چهارم 034 میوه کنسانتره تولید کارخانه 4

 پنج  004 ذرت نشاسته تولید کارخانه 4

ها، صناینی بهینه بر اساس اصول ارزیابی اقتصادی پروژه

گذاری یهتحلیل سرماوهستند که با در نظر گرفتن ماهوم تجریه

بر  بیشتری باشد. (ROR) اضافی دارای نرخ بازگشت سرمایه

به ترتیب بیشترین  4تا  1های های تحقیق اولویتیافته اساس

نرخ بازگشت اقتصادی را از بین صنایع پیشنهادی در منطقه 

، و جوهای تولید کشمش، تولید آرد گندم که کارخانه اندداشته

های اول تا سوم بوده و اولویت بیبه ترتتولید کنسانتره میوه، 

سازی از ضاینات کشاورزی نیز در اولویت کارخانه کمپوست

 پنج  قرار گرفته است.

 بر اساسبندی صنایع تبدیلی کشاورزی اولویت -5جدول 

  یاقتصادشاخص نرخ بازگشت 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 اولویت امتیاز صنایع تبدیلی کشاورزی ردیف

 اول 103 فرآوری کشمش کارخانه 1

 دوم 104 جو و گندم آرد کارخانه 2

 سوم 102 میوه کنسانتره تولید کارخانه 9

4 
 گردو و بادام فراوری کارخانه

 گردو( و بادام پودر بادام، رو ن(
 چهارم 144

4 
 از سازی کمپوست کارخانه

 کشاورزی ضاینات
 پنج  140

تر به ازای یک مزیت نسبی در تولید به ماهوم ارزآوری بیش

واحد پولی هزینه شده از منابع داخلی یا موجود در منطقه مورد 
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این ماهوم، صناینی همچون کارخانه  بر اساسباشد. نظر می

... و  زمینی، تولید پودر سیرزمینی، چیپس سیبفرآوری سیب

های نسبی تناسب بیشتری با مزیت جاتیترشکارخانه تولید 

 (.1منطقه دارند )جدول 

 منطقه های نسبی شاخص مناسب با مزیت بر اساسبندی صنایع تبدیلی کشاورزی اولویت -6دول ج

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 اولویت امتیاز نسبی منطقه هاییتمزمناسب با  ردیف

 اول 43/341 ...( و زمینییبس آرد پرک، پوره، پودر،( زمینییبس فرآوری کارخانه 1

 دوم 40/324 زمینییبس چیپس کارخانه 2

 سوم 00/313 سیر پودر تولید کارخانه 9

 چهارم 12/342 گردو و بادام یبندبسته و یریگپوست واحدهای 4

 پنج  00/343 یجاتترش تولید کارخانه 4

توجهی از صادرات  یرناتی تولیدات کشاورزی بخش قابل

 ونافزاهمیت روز لیبه دلبنابراین ؛ شودکشور ما را شامل می

گذاری در صناینی که سرمایهصادرات چنین تولیداتی، الزم است 

 یبازارپسندانجام شود که موجب باال رفتن کیایت و همچنین 

بندی صنایع دهنده اولویت(، نشان0این محصوالت شود. جدول )

موجود در شهرستان همدان از بند قابلیت صادرات  یرناتی 

ترین دالیل ایجاد ای یکی از مه باشد. در هر منطقهمی

زایی آن های اقتصادی از جمله صنایع تبدیلی، دلیل اشتغالبخش

بندی صنایع تبدیلی در مطالنه حاضر به اولویت نیبنابرا؛ باشدمی

( نیز پرداخته شده است. 3زایی )جدول کشاورزی از بند اشتغال

زمینی از قبیل بندی، کارخانه فرآوری سیباین اولویت بر اساس

و کارخانه  زمینی در اولویت اول، پوره، پرک و آرد سیبپودر

کشاورزی در اولویت پنج  قرار  ضاینات از سازیتولید کمپوست

 دارد.

  یرنفتیغشاخص قابلیت صادرات  بر اساسبندی صنایع تبدیلی کشاورزی اولویت -7جدول 

 1932های پژوهش،مأخذ: یافته

 ویتاول امتیاز قابلیت صادرات غیرنفتی ردیف

 اول 339 سیر پودر تولید کارخانه 1

 دوم 320 تولید کشمش کارخانه 2

 سوم 093 گردو( و بادام پودر بادام، رو ن) گردو و بادام فراوری کارخانه 9

 چهارم 010 یفرنگگوجه رب و کنسرو سس، تولید کارخانه 4

 پنج  023 یجاتترش تولید کارخانه 4
 

 اشتغال شاخص  بر اساسبدیلی کشاورزی بندی صنایع تاولویت -3جدول 

 1932های پژوهش،مأخذ: یافته

 اولویت امتیاز اشتغال ردیف

 اول 013 و...( زمینییبس آرد پرک، پوره، پودر،( زمینییبس فرآوری کارخانه 1

 دوم 021 زمینییبس نشاسته تولید کارخانه 2

 سوم 4/104 یفرنگگوجه رب و کنسرو سس، تولید کارخانه 9

 چهارم 111 سبزیجات یبندبسته و یبنددرجه واحدهای 4

 پنج  144 کشاورزی ضاینات از سازی کمپوست کارخانه 4

و انجتتام  آوردن یتتک نتیجتته کلتتی و نهتتایی بتته دستتتبتترای 

طور همزمان در این که تمامی منیارها به یطوربهبندی نهایی اولویت

دستتت آمتتده در بنتتدی دخیتتل باشتتند، تمتتامی منیارهتتای بهاولویت

به صنایع  شدهدادهضریب، در امتیازات کلی  صورتبهپرسشنامه اول 

 بر اساسو  پیشنهادی را ضرب شده تا وزن کلی هر صننت مشخص

 از (. آنچته3جتدول شتود )بندی نهایی انجتام دهی، اولویتاین وزن

 با مرتب  صنایع اینکه رسد،می نظربه توجه قابل آمده،دستبه نتایج

کشتت  بتا منطقه منموالً در که زمینیسیر و سیب نظیر التیمحصو

در نظتر گترفتن  بتا ،شوندیم تولید ایزیاد و مازاد بر تقاضای منطقه

آن صنایع  از پس اند.گرفته قرار اول هایاولویت ها درتمامی شاخص

 استتااده در اهمیتی پر نقش که  ذایی مرتب  با فرآوری محصوالت

و  ترشتی مثتل تولیتد دارنتد تبدیلی صنایع در کشاورزی تولیدات از

 قترار بنتدی هتایاولویت در هتاو کمپوت کنسرو و کنسانتره میتوه

 اند.گرفته
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  تیاولو بیبه ترتصنایع تبدیلی بخش کشاورزی شهرستان همدان  -3جدول 

 1932پژوهش،  هایمأخذ: یافته

 جمع امتیازات صنایع تبدیلی بخش کشاورزی ردیف

 14/29201 تولید پودر سیرکارخانه  1

 32/29243 و ...( زمینییبسآرد -پرک-پوره-)پودر زمینییبسکارخانه فراوری  2

 03/21312 زمینییبسکارخانه چیپس  9

 49/21000 تولید کشمش 4

 39/21191 تولید ترشی جات 4

 01/21222 یفرنگگوجهتولید سس، کنسرو و رب  1

 20/21241 کارخانه تولید کنسانتره میوه 0

 91/22312 زمینییبستولید نشاسته  3

 22/22311 کارخانه تولید علوفه و خوراک دام 3

 44/22399 کمپوست سازی از ضاینات کشاورزی 12

 24/22019 تولید چیپس میوه 11

 11/22401 فرآوری بادام و گردو 12

 42/22411 علوفه یبندبستهکارخانه خشک کردن و  19

 24/22219 لید آبمیوهکارخانه تو 14

 31/22139 کارخانه تولید پودر میوه 14

 13/22112 سردخانه میوه 11

 33/13341 آرد گندم و جو 10

 21/13411 یفرنگگوجهتولید پودر و پوره  13

 24/13443 (یبنددرجهسورتینگ میوه ) 13

 44/13499 زمینییبستولید نان صننتی از  22

 44/13404 تولید شیره انگور 21

 41/13211 بادام و گردو یبندبستهو  یریگپوستواحدهای  22

 32/13341 حبوبات یبندبستهو  یبنددرجه 29

 33/13013 سبزیجات یبندبستهو  یبنددرجه 24

 32/13041 تولید آجیل و خشکبار 24

 10/13024 کارخانه مربا سازی 21

 30/13449 کارخانه کنسرو حبوبات 20

 02/13912 رک گندم و جوپلت و پ 23

 13/13220 فرآوری مالس چغندر 23

 03/13231 کارخانه قند و شکر 92

 34/10441 کمپوت سازی 91

 44/10444 تولید نشاسته ذرت 92

 12/10441 کارخانه رو ن ذرت 99

 21/10429 آسیاکاری بلغور گندم و جو 94

 39/11320 تولید پاپکرون )ذرت بو داده( 94

 33/11012 نه رو ن کلزا )رو ن صننتی و خوراکی و رو ن موتور(کارخا 91

 33/11103 تولید آرد و ورقه ذرت 90

 11/11409 کارخانه رو ن آفتابگردان 93

 43/11423 تولید الکل و شربت ذرت 93

 02/14043 مارماالد سازی میوه 42
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 گیریبحث و نتیجه .4
دهند که صنایعی همچون تولید های تحقیق نشان مییافته 

ای ن آفتابگردان، تولید الکل و شربت ذرت و مارماالد میوهروغ

ها از اولویت پایینی برخوردار بوده با در نظر گرفتن همه شاخص

شود، طور که مشاهده میرسند. هماننظر میبه ضروری و کمتر

بندی زمینی در این اولویتهای محصول سیبتمامی فرآوری

دهنده که این نشان اندهای اصلی قرار گرفتهجزء اولویت

زمینی و دلیل تولید باالی سیباستراتژیک بودن این محصول به

وابسته بودن درصد زیادی از جمعیت کشاورز ساکن در 

 باشد.شهرستان به این محصول می

نماید که ویژه عامل سرمایه ضروری میمحدودیت منابع به

 گذاری در هر منطقه متناسب با برخیریزی سرمایهبرنامه

های های خاص آن منطقه صورت پذیرد. یافتهمعیارها و شاخص

تحقیق حاکی از آن است که در منطقه مورد مطالعه معیار 

منظور ایجاد انگیزه و جذب اولیه سرمایه اولیه مورد نیاز به

گذار، معیار مدت زمان بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه

گذاری یق سرمایهاقتصادی از اهمیت بسیار باالیی برای تشو

گذاری در صنایع ریزی برای سرمایهبرخوردارند. لذا در برنامه

تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی توجه به این سه معیار 

بر باشد. اهمیت می حائزگذاری های سرمایهدر معرفی گزینه

های مختلف موجود ، از میان گزینهآمدهدستبهنتایج  اساس

با در نظر گرفتن همه معیارها و با توجه گذاری و برای سرمایه

گذاری در مطرح شده، سرمایه به اهمیت هر یک از معیارهای

زمینی از اولویت فرآوری و تبدیل محصول سیر و سیب زمینۀ

هرگونه برنامه جهت  ارائهبسیار باالیی برخوردار است. لذا در 

گذاری در مورد فرآوری محصوالت گسترش و توسعه سرمایه

رزی در منطقه مورد مطالعه توجه و درنظر گرفتن صنایع کشاو

تواند باعث رشد و شکوفایی مرتبط با این محصوالت می

تبدیل و فرآوری  گذاری و جذب سرمایه درزمینۀمایهسر

 محصوالت کشاورزی گردد.
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Abstract  
Purpose: This study aims to determine the nature of an applied research and prioritize investment 

in various projects in the field of agriculture processing industry is in the city of Hamedan. 

Certainly a priority of investing in industries and purposeful planning to facilitate the 

development of this industry and will prevent the loss of capital. 
Methodology: The present study aimed to prioritize funding for the development of agricultural 

processing industries using Delphi approach has been done. The population in the city of 

Hamedan processing industry and research experts gather research data on the person and the 

field has been made. The questionnaire was designed by the designer and analyst, Delphi Group 

survey data research through the collection consists of 39 members who are all professionals and 

experts in the field of agriculture, the processing industry have been preparing. 
Findings: Our findings suggest that all processes in the prioritization of the key priorities have 

been potato product, which represents the strategic nature of this product because of the large 

percentage of the population dependent on the potato and farmer living in the city are to this 

product. According to research, industries such as manufacturing sunflower oil, corn syrup and 

marmalade fruit alcohol production and taking into account all the variables of lower priority and 

look less essential. 
Research Limitation: Evaluation of investment priority industries by using computational 

methods and recommendations of this study is economic. 
Practical implications: the standards for the return on investment return on economic capital 

investment projects in priority. And also giving priority to investment in products, garlic and 

potato processing industry in the region. 
Original/Value: This prioritize investment in innovative industries by using the Delphi method 

and consider the views of experts in the industry the results of which are widely and effectively 

used by the relevant agencies in the province and even with some results in the country. 

Key words: Prioritize investment, agricultural processing industry, Delphi approach, Hamedan 

County. 
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