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  بندي صنايع كوچك و كارگاهي مناطق روستايياولويت
  شهرستان اردستان با روش دلفي

  ٣**و پروين شفيعي *تقديسياحمد  محمدي،اهللا نوري، حسن بيکسيد هدايت
  ۱۸/۳/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ،۲۰/۸/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

  چكيده 
در شهرستان اردستان به دليل محدوديت منابع آب و خاک، و کوچک بودن اراضي کشـاورزي،  

افزايش نرخ بيکاري و مهاجرفرستي پيامـدهاي  . هايي روبروستتوسعة کشاورزي با محدوديت
تـوان  زايـي مـي  با توسعة مناسب صنايع کوچک و کارگـاهي و اشـتغال  . اندعمده اين مشکالت

هدف پژوهش، بررسي صنايع کوچک و کارگاهي . اي از اين معضالت را حل كردبخش عمده
از ايـن رو،  . مناطق روستايي اردستان و ارائه صنايع پيشنهادي با توجه به قابليتهاي منطقه است

نتايج نشان . نفر از متخصصان صنايع استفاده شده است ۲۰ات با استفاده از روش دلفي، از نظر
به ترتيب  ،اهداف صنعتي کردن پايدار روستايي و جلوگيري از صدور مواد خام صنعتي دهد مي

  هــاي کشــاورزي مــرتبط بــا ميــوه و دام  فــرآورده. انــدبيشــترين و کمتــرين اهميــت را داشــته
ــا وزن نســبي (   محصــوالت نســاجي، فلــزي، و ســنگ  ، اولويــت نخســت، و توليــد)۸۹۸/۰ب
  . ، اولويت آخر را در صنايع پيشنهادي منطقه دارا هستند)۰۵۵/۰با وزن نسبي (
 /شاورزيكتوسعة بخش / مناطق روستايي/ صنايع کارگاهي/ صنايع کوچک: هاكليدواژه 
   ).شهرستان(ردستان ا

                                                 
   دانشگاه اصفهاندانشكده ادبيات و علوم انساني  ا،يگروه جغرافاستادياران  *
  دانشگاه اصفهانانسانيوعلومادبياتجغرافيا،دانشكده،گروهیيروستازیيربرنامهیادکتردانشجویونويسندةمسئول** 
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  مقدمه 
اقتصادي ـ فرهنگـي بسـياري از    هاي گسترش فقر در کنار تخريب فزايندة منابع، چالش

ايـن معضـالت در حيطـة منـاطق روسـتايي عمـق و       . کشورهاي در حال توسعه اسـت 
محققان توسعة روستايي، صـنعتي شـدن    از اين رو، گروهي از. پيچيدگي بيشتري دارند
: دهنـد و معتقدنـد  بناي راهبرد توسعة آينده مورد بحث قرار ميروستا را به عنوان سنگ

ريزي مطلوب صنايع در مناطق روستايي به عنوان يک کاتاليزور در طرح صنعتي شدن و
جهت ايجاد توسعة پايدار و به عنوان آخرين راه حل مشـکل فقـر منـاطق روسـتايي، و     

 شـود  مـي دهنـده بـراي منـاطق محـروم روسـتايي محسـوب       بيکاري و عـاملي تسـکين  
تايي در ايـن بخـش بايـد بـا     روس ي توسعةريز برنامهبنابراين، )  ۲۲: ۱۳۷۹طاهرخاني، (

 هـاي همـاهنگي جامعـه   هاي محيط، زمينـه گيري از تحليل فضايي و ارزيابي قابليتبهره
  ). ۲۰: ۱۳۷۹نوري، (روستايي را با محيط خود فراهم آورد 

نواحي روستايي شهرستان اردستان، جزيي از جامعه روستايي کشـور اسـت کـه بـه     
اي و پيامـدهاي آن  هـاي دوره سـالي ز جمله خشکشناختي، ادليل ناپايداري شرايط بوم

خيزي اراضي کشاورزي، و نبود امکان افـزايش  همچون کمبود منابع آب، ضعف حاصل
ها نشان داده است که بررسي. هاي کشاورزي روبروستسطح زيرکشت، با ضعف بنيان

اي هـ معدودي از روستاها همچون برزاوند، کچو، گرمسير، و همبرات به واسطه ظرفيت
، و منـابع  )مانند گياهان دارويي و روغنـي ( ، منابع گياهي)مثل آهک و گچ(منابع معدني 

دامي قابليت الزم را براي توسعة صـنايع کوچـک و کارگـاهي چـون صـنايع نسـاجي،       
توانيم از فشار بيش از شيميايي، و غذايي دارند که با تقويت هر چه بيشتر اين صنايع مي

در واقـع، پيامـدهاي اسـتقرار متناسـب صـنايع      . ري کنيمحد به بخش کشاورزي جلوگي
کـه   دهـد  مـي روستايي،صنايع کوچک و کارگـاهي در منـاطق روسـتايي منطقـه نشـان      

زايي بخش کشاورزي راهبرد مناسبي براي اشتغال در اين روستاهاست و در ايـن   اشتغال
دتر از سـاير  زايي و افـزايش درآمـد روسـتاييان، مفيـ    ميان صنايع روستايي براي اشتغال

در پـي   با توجه بـه مقـدمات فـوق، پـژوهش حاضـر     . ي غير کشاورزي استها فعاليت
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يک از صنايع کوچـک و کارگـاهي در راسـتاي    پاسخگويي به اين پرسش است که کدام
  توسعة منطقه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردارند؟

  پيشينة تحقيق 
. مـورد توجـه قرارگرفـت اسـت     اخيـر  هـاي دهـه  در کارگـاهي   و کوچک صنايع موضوع
در آوريـل   خـود  نشسـت  نهمـين  و سـي  در اقيانوسيه و آسيا اجتماعي و اقتصادي کميسيون

بر نقش برجسته اين صنايع تأكيد و اظهار كرد که اين صـنايع کمـک شـاياني بـه      ۱۹۸۳
در اين نشست اولويت . كنند مي روستايي بخش در درآمد توليد و اشتغال هايفرصت ايجاد

  ).۱: ۱۳۶۶سازمان ملل متحد، (فراواني به توسعة صنايع کوچک و کارگاهي داده شد 
روش دلفـي   در ادامه به برخي از مطالعاتي که در ارتباط با اين صنايع و با استفاده از

 :انجام شده، اشاره مي گردد
بـه موضـوع اقتصـاد روسـتايي در اسـتان هونـان چـين        ) Bhalla, 1982: 37( بهاال -

راهکارهاي توسعة صنايع، اهميت استقرار مناسـب صـنايع    د و بعد از ارائهپرداز مي
ميليون نفـر   ۴۰کارگاهي را بيان مي کند که منجر به افزايش متوسط درآمد بيش از 

اهميت ايـن مطالعـه آن اسـت کـه اثـرات      . از سکنه روستايي اين استان شده است
مطالعه کرده اسـت كـه    در مناطق روستايي را) کوچک وکارگاهي(گسترش صنايع 

  .ان و همچنين پژوهش نگارنده بوده استريز برنامهالگوي مناسبي براي 
صنعتي و  ناحيه ۵به مطالعه موردي استان مرکزي در سطح ) ۳۳: ۱۳۸۰(طاهرخاني  -

ايـن   نتـايج تحقيـق او نشـانگر   . شاغالن واحدهاي توليدي پرداخته است نفر از ۸۵
ــ انسـاني    هـاي محلـي  صنعتي، متناسب با توانمطلب است که استقرار واحدهاي 

هر منطقـه بـه    هاياين مقاله در تشخيص صنايع متناسب با توان. منطقه نبوده است
  .پژوهش نگارنده كمك كرده است

هـا، نظرخـواهي از   اي بـا بررسـي نوشـته   در مطالعـه  (Heeks, 2000: 34)هـيكس   -
گزارش از كشـورهاي در حـال    ۴۰متخصصان دولت الكترونيكي و تحليل بيش از 
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هـا  درصد از ابتكارعمـل  ۱۵كه تنها  گيرد ميتوسعه دربارة دولت الكترونيك، نتيجه 
درصـد نيـز بـا     ۵۰درصد كامًال شكست خـورده و   ۳۵اند؛ در اين زمينه موفق بوده
  .اندناکامي نسبي مواجه شده

آزمايشي را براي بـه کـارگيري   )  (Dalkey and Helmer, 1963: 35 الکي و هلمرد -
که بتوان عقايد قابل اعتمـاد يـک گـروه از     ريزي کردند، به طوريروش دلفي طرح

دهند و تکرار ازسؤاالت مي ايهايي که به مجموعهمتخصصان را با استفاده از پاسخ
هـاي مـدل دلفـي،    ظ تشـريح ويژگـي  اين پژوهش از لحا. اين روند، به دست آورد

  . الگويي مناسب براي پژوهش نگارنده بوده است
هـاي  تـرين سياسـت  اي طي سـه پانـل، مهـم   در مقاله )۳۵: ۱۳۸۷( جعفري و منتظر -

خبرگـان و نيـز    نظـر همـة  اتفـاق  کـه دربرگيرنـده   مالياتي کشور را استخراج كردند
شيوه در مسائل مهمي ماننـد  اين  .پوشش عدم قطعيت موجود در ذهنيت آنان است

هاي فراوان اجتماعي و اقتصـادي  هاي مالياتي، که داراي حساسيتانتخاب سياست
نتايج آن به دليـل روشـمندي رياضـي،     است، از كارآيي بسياري برخوردار است و
  .مقبوليت بسياري در ميان صاحبنظران دارد

شهرسـتان فالورجـان و    پـس از مطالعـة   )۱۰: ۱۳۸۶( پـور طباطبـايي  نوري و نيلي -
از روش دلفي، صنايع تبديلي و تکميلي مناسـب   توليدات کشاورزي آن، با استفاده

  .کنندبراي اين شهرستان را به ترتيب اولويت مطرح مي
ــل دلفــي در مجمــوع   )۳۵: ۱۳۸۶( در مطالعــة عليدوســتي و ديگــران -   اعضــاي پان

هاي دولتـي،  در سازمانعامل را در موفقيت و شکست کاربرد فناوري اطالعات  ۳۷
  .کليدي تشخيص دادند

  معرفي منطقه با تأكيد بر صنايع كوچك و كارگاهي
کيلومتر مربع  ۰۶/۱۰۸۷۷شهرستان اردستان، در استان اصفهان، واقع است که با مساحت

از شمال به کوير نمک، از جنوب به شهرستان اصفهان، از شرق به شهرستان نـايين و از  
شيب زمين شهرستان کًال از جنـوب بـه شـمال و    . ز محدود استغرب به کاشان و نطن
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متـر   ۱۲۵۲ ميانگين ارتفاع شهرستان از سطح دريا حدود. بعضًا از مغرب به مشرق است
ايـن شهرسـتان داراي دو   ). ۱۳۸۷ ي استان اصـفهان، ريز برنامه سازمان مديريت و( است

سـفلي، برزاونـد، عليـا، کچـو،     هـاي ريگسـتان،   دهستان به نام ۷ بخش مرکزي و زواره،
آبـادي   ۶۷۵ از. هاي زواره، اردسـتان، و مهابـاد اسـت   شهر به نام ۳ گرمسير، و همبرات،

نرخ رشـد جمعيـت در   ). ۱۰: ۱۳۸۵ شفيعي،(آبادي داراي سکنه هستند  ۲۱۷ شهرستان،
بـه   ۱۳۸۵ تـا  ۱۳۷۵ هـاي درصد بوده که در سال ۳۸/۱، ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵ هايفاصله سال

شــهرک  ۵شهرسـتان اردسـتان داراي   ). ۱۵: ۱۳۸۵همــان، (صـد رسـيده اسـت    در -۱/۰
واحد صـنعتي را در خـود    ۴۱ها حدود اين شهرک. هکتار است ۲۸۸صنعتي  با وسعت 

واحـد   ۶۴، در سطح منطقه، دهد مينشان  ۱همان گونه كه جدول ). ۱شکل (اند جا داده
ر واحدهاي شـهرک صـنعتي   اکث. واحد صنعتي در دست اقدام است ۱۹صنعتي راکد و  

هاي اصلي صنايع مسکن و شهرسازي شهرستان اردستان راکد شده است، و بيشتر گروه
  .فلزي، جزء واحدهاي صنعتي راکد هستند

  

 )۱۳۸۸ -۱۳۸۷(هاي صنعتي شهرستان اردستان موقعيت شهرک -۱جدول

وسعت  هاي صنعتيمحل شهرک
)هکتار(

 واحدهاي
 صنعتي فعال

صنعتي هاي طرح
در دست اقدام

  واحدهاي 
 جمع  صنعتي راکد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  ۳۲ ۳۱/۲۰ ۱۳  ۲۱  ۴ ۵۹/۳۶ ۱۵ ۹۵ شهرک صنعتي اردستان
  ۷  ۵۶/۱  ۱ ۲۶/۵  ۱ ۲۰/۱۲ ۵ ۹۶ شهرک صنعتي زواره
  ۲۵ ۳۱/۲۰ ۱۳  ۲۱  ۴ ۵۱/۱۹ ۸ ۳۵ اردستانشهرک صنعتي روستايي

  ۳۰ ۱۲/۲۸ ۱۸ ۳۲/۲۶  ۵ ۱۷ ۷ ۱۲ شهرسازيومسکنصنعتي شهرک
  ۳۰ ۶۹/۲۹ ۱۹ ۳۲/۲۶  ۵ ۶۳/۱۴ ۶ ۵۰کاشان-جاده اردستانشهرک صنعتي

 ۱۲۴  ۱۰۰ ۶۴  ۱۰۰  ۱۹ ۱۰۰ ۴۱ ۲۸۸ جمع
 محاسـبات  و ،۲۱/۶/۱۳۸۸اردسـتان،  شهرسـتان  معـادن  و صـنايع  شفيعي،کارشناس مجيد با مصاحبه :مأخذ

  نگارندگان
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ش، صنايع 
ي، صنايع 

، ۲جدول 
وه صنايع 

 ۴۴/۴ و 

-۱۳۸۸(  
  رصد

۷/۷۱  
۶/۲۱  
۴۴/۴  

۱۰۰  
حاسبات 

  ۱۳۸۸ن، 

محم ، حسن بيك

 اصلي پژوهش
ـ کشاورزي يي
بر اساس ج. 

ترين گروعمده
درصد کارگاه

۱۳۸۷(اردستان
داد شاغلين

۱۳۲۳  ۷
۴۰۰  ۶
۸۲  ۴
۱۸۴۵  

و مح۲۱/۶/۱۳۸۸

ادن استان اصفهان
 ن اردستان

اهللا نوري،  هدايت

ختار و مراحل
ولة صنايع غذاي

.ايمقسيم كرده
رصد شاغل، ع

د ۰۱/۷ستي با 

اشهرستانستايي
تعد  درصد

۸۱/۶۹  
۶۵/۲۲  
۰۱/۷  

۱۰۰  
هرستان اردستان،

داره صنايع و معا
گاهي شهرستان

سيد  ۲شماره

ساخ موضوع،
ن را به سه مقو

ـ بومي تق ري
د ۷/۷۱رگاه و

 که صنايع دس
  . گيرد مير

روسمناطقگاهي
  تعداد کارگاه

۳۷ 
۱۲ 
۴ 
۵۳ 

صنايع و معادن شه

  

ستان اصفهان و ا
 کوچک و کارگ

، ش۱۳سعه، سال

وجه به هدف،
رستان اردستان

ـ هنر ع دستي
درصد کار ۶۹/

اده، در حالي
رين گروه قرار

وکارگ کوچکع
ت  صنايع

 ي
 رزي

  و بومي

عي، کارشناس ص

ي اسريز برنامهت و
موقعيت صنايع

لنامه روستا و توس

ن پژوهش با تو
 کارگاهي شهر
رزي، و صنايع

/۸۱شاورزي با
د اختصاص د
ترغل، در پايين

صنايع وضعيت 
هاي اصلي صروه

کشاورزيصنايع
صنايع غير کشاور

هنري-ع دستي
 جمع

حبه با مجيد شفيع
  

سازمان مديريت 
مو  -۱شکل

فصل ۶۶

در اين
کوچک و
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  ها روشمواد و 
لحاظ انتخاب روش مطالعه نياز به روشي  از .است کاربردي هدف لحاظ به حاضر پژوهش

به اين منظور با توجه به مطالعـات انجـام   . سازي کمک کندنگارنده را در تصميم که بود
روش دلفي عمومي بـراي   هاي کار،ي موجود، امکانات نگارنده، و ويژگيها روششده، 

  .انجام اين پژوهش انتخاب شد
  مروري بر روش دلفي 

منظور بررسي  روشي را به )۱(راند مؤسسه ، در»هلمر و دالکي« ميالدي، ۱۹۵۰ دهه اوايل در
از اين روش،  هدف). Dalkey and Helmer, 1963: 458( كردند تدوين خبرگان نظرهاي
خاص است که با استفاده  موضوعي درباره خبرگان گروهي توافق ترينمطمئن به دسترسي

 آنهـا  از حاصـل  بـازخورد  بـه  توجـه  بـا  و به دفعات، خبرگان، از نظرخواهي و پرسشنامه از

 خبرگـان  عقايـد  کامـل  بررسي روش، اين. Powell, 2003: 276-382)( پذيردصورت مي

 دفعـات  تکـرار  ؛)پرسشـنامه ( سـؤاالت  بـه  طرفانهبي پاسخ :دارد اصلي ويژگي سه كه است

دريافت بازخورد از آنها؛ و تجزيه و تحليل آماري پاسخ به  و )پرسشنامه( سؤاالت ارسال
هاي آماري با استفاده از تحليلافراد خبره  ذهني هايداده دلفي، روش در .گروهي سؤاالت

آذر و فرجـي،  ( شـود  مـي  منجـر  گيريتصميم در اجماع به و تبديل تقريبًا عيني هايداده به
ي ديگـر  ها روش، جلسات مکرر يا که کمبود زمان و هزينهمدل دلفي زماني). ۴۰: ۱۳۸۱

نتايج معتبر، مهم افراد براي حصول به  ميان توافق ايجاد که و يا هنگامي سازد را غيرممکن
طبق تعريف ). ۱۴۱:  ۱۳۷۹زادگان و ترک زاده، عباس( گيرد ميباشد، مورد استفاده قرار 

هادر و هادر، روش دلفي يک فرايند قوي مبتني بر ساختار ارتباطي گروهـي اسـت، بـه    
طوري که در مواردي که دانش ناکافي و نامطمئن در دسترس باشد، مورد استفاده قـرار  

  Häder and Häder , 1995: 12).( شود ميقضاوت به متخصصان امر سپرده  و گيرد مي
اي  گفت که روش دلفي رسيدن به اجماع گروهي است كه از طريق مجموعه توانمي

اي با حفظ گمنامي پاسخگويان و بازخورد دادن نظرات به اعضاي از دورهاي پرسشنامه
  ).Keeney, Hasson and McKenna, 2001: 195( گيرد ميپانل صورت 
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  .نمايش داده شده است ۲ مراحل اجراي  روش دلفي در شکل
  

                                                          
  انتخاب متخصصان

  تهيه پرسشنامه
  

  ارسال به متخصصان
  

  
  

  همراه با نتايج دور قبل ارسال به متخصصان 
  

  ۸: ۱۳۸۶پور طباطبايي، نوري و نيلي: مأخذ
                     روش دلفيمراحل اجراي  -۲شکل 

  هاي کاري دلفي تشکيل گروه
در روش دلفي اولين مرحله کار، تشکيل يک تيم به نام تـيم طـراح و تحليلگـر و يـک     

تر به نام گروه دلفي است که از مجموع کارشناسان و متخصصاني که مـورد  گروه بزرگ
شرايط براي گروه دلفي گزينش اعضاي واجد . ، تشکيل شده استگيرند ميپرسش قرار 

ترين مراحل اين روش است، زيرا اعتبار نتايج به شايسـتگي و دانـش ايـن افـراد     از مهم
  پــژوهشگر شـامل    ۵ اعضاي تيم طراح و تحليلگــر در ايـن پـژوهش را   . بستگي دارد

ي روستايي، و سه نفر از کارشناسان سازماني ريز برنامهدو نفر از اساتيد رشته جغرافيا و 
داد که بـا نگارنـده در مراحـل    ع کوچک و کارگاهي شهرستان اردستان تشکيل ميصناي

  .نخست پژوهشي همکاري داشتند
در قدم بعدي، طرح کلي براي اظهار نظر در اختيار دو نفر از متخصصان موضـوعي  

تک نامزدها قرار گرفت که شـامل  سپس فرمي در اختيار تک. قرار گرفت و ويرايش شد
داف آن، تعريف صنايع کوچک و کارگـاهي، تعـداد دورهـا، زمـان     موضوع پژوهش، اه

لگريگروه طراح و تحل

A B C D E F

شنهاداتيل، پيه و تحليج، تجزينتا



  ۶۹ ۲ره
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  مراحل انجام کار 
  هـا، دور اول مطالعـه و پرسشـگري بـا تهيـه و تنظـيم پرسشـنامه        پس از تشکيل گـروه 

اهميت نسبي اهداف صـنايع کوچـک و کارگـاهي منـاطق روسـتايي      «با عنوان  ۱شماره 
  . شود ميشروع ) رجوع شود به پيوست(» شهرستان اردستان

مورد از اهداف ايجاد صـنايع کوچـک و کارگـاهي در منـاطق      ۲۰در اين پرسشنامه 
و  گيرد ميکارشناس گروه دلفي قرار  ۲۰روستايي شهرستان اردستان مطرح و در اختيار 

پس از جمع آوري، بر اساس دستورالعمل روش دلفـي مقـايسه، امتيازدهــي و تحليـل   
  .شوند ميبندي هي و سپس اولـويتداين اهـداف از اين طـريق وزن. شود مي

در مرحله دوم با توجه به نتايج حاصله از مرحلـه اول، اقـدام به تنظـيم پــرسشنامه   
اهميت نسبي اهداف صنايع کوچـک و کارگـاهي منـاطق روسـتايي     «. كنيممي ۲شمـاره 

کارشناس و تجزيـه و تحليـل    ۲۰از طريق پرسشگري دوم از همان » شهرستان اردستان
  .شود ميدر چارچوب روش دلفي انجام آنها 

  ها يافته
  نتايج دور اول

آوري پاسخ اعضاي گروه دلفي، مجموع امتيازات و اوزان هـر  در اين دور، پس از جمع
هدف بر اساس نظر تمامي پاسخگويان، محاسبه و تجزيه و تحليل شد که به تفکيک در 

  . آمده است ۴جدول 
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کوچک و کارگاهي مناطق روستايي شهرستان  وزن اهداف توسعة صنايع - ۴جدول
   ۱ شمارهاز طرف گروه دلفي در پرسشنامه  اردستان  براساس امتيازات ارائه شده

ف
  وزن  امتياز  هاگذارياهداف و سياستiOردي

۱ ۱O ۴۹۷۱۲۶/۲۱۲۴۸۵۶۳/۰ کردن پايدار روستاييصنعتي 
۲ ۲O ۶۸۷۳۷۸/۰۰۳۴۳۶۸۹/۰ افزايش توليدات صنعتي 
۳ ۳O ۴۷۰۸۵۶/۰۰۲۳۵۴۲۸/۰ افزايش درآمد روستاييان 
۴ ۴O ۲۹۱۳۳۸/۱۰۶۴۵۶۶۹/۰ گسترش جايگاه صنايع روستايي در منطقه 
۵ ۵O ۲۷۹۵۰۸/۱۰۶۳۹۷۵۴/۰ هاي شغلي جديدايجاد فرصت 
۶ ۶O ۰۷۴۲۵۹۰/۰ ۴۸۵۱۸/۱ پايدار اقتصادي در شهرستاننيل به توسعة 
۷ ۷O ۹۸۶۸۹۴/۰۰۴۹۳۴۴۷/۰ هاي محيط طبيعيبهتر از منابع و توانايياستفاده 
۸ ۸O ۳۲۹۳۷۴/۱۰۶۶۴۶۸۷/۰امکانات موجود در بخش صنايع روستاييبهتر ازمنابع واستفاده 
۹ ۹O ۰۳۸۲۴۳۵/۰ ۷۶۴۸۷/۰ هاي نيروي انسانيبهتر از توانمندياستفاده 
۱۰۱۰O ــه ــاي مســاعد مشــارکت بخــش خصوصــي  ايجــاد زمين دره

 ۷۸۹۷۵۸/۰۰۳۹۴۸۷۹/۰  گذاري صنايع کوچک و کارگاهي سرمايه
۱۱۱۱O ۱۷۱۱۵۲/۱۰۵۸۵۵۷۶/۰ باال بردن استانداردهاي زندگي روستاييان 
۱۲۱۲O ۹۰۸۹۳۲/۰۰۴۵۴۴۶۶/۰ نيل به توسعة پايدار روستايي 
۱۳۱۳O ۷۷۱۵۵۸/۰۰۳۸۵۷۷۹/۰ رويه از روستاها به شهرهاجلوگيري از مهاجرت بي 
۱۴۱۴O ۳۰۷۰۸۸/۱۰۶۵۳۵۴۴/۰ جلوگيري از پيامدهاي منفي اجتماعي ناشي از بيکاري 
۱۵۱۵O ۶۱۵۲۹۴/۰۰۳۰۷۶۴۷/۰  وري در بخش صنايع روستاييافزايش ارزش افزوده و بهره 
۱۶۱۶O ۹۸۹۱۳۲/۰۰۴۹۴۵۶۶/۰ محيطيهاي زيستکاهش آلودگي 
۱۷۱۷O ۲۷۱۳۲۲/۰۰۱۳۵۶۶۱/۰ تأمين بخشي از نيازهاي مصرفي و صنعتي جامعه 
۱۸۱۸O ۵۸۱۷۱۲/۰۰۲۹۰۸۵۶/۰ زمان ماندگاري منابع طبيعيافزايش مدت 
۱۹۱۹O ۸۴۹۱۳۴/۱۰۹۲۴۵۶۷/۰ هاي کشاورزي و صنعت و خدماتپيوند دادن حلقه 
۲۰۲۰O۳۲۷۱۵۶/۰۰۱۶۳۵۷۸/۰ جلوگيري از صدور مواد خام صنعتي 

  محاسبات و تجزيه و تحليل نگارندگان: مأخذ
بندي اهداف ، جدول اولويت)۴جدول (هاي اهداف اين قسمت، با توجه به وزندر 

تـوان همزمـان   هاي مختلـف نمـي  آنچه مسلم است، به دليل محدوديت. ارائه شده است
بدين خاطر الزم است آنها را با اولويت مطرح كرد تـا  . تمامي اهداف را محقق ساخت 
در دور اول دلفي، براي . داده شوند هاي نخست سوقامکانات محدود به سوي اولويت

را که برابر يا بيشتر از ميانگين ) مورد ۱۱شامل (تعيين اهداف برگزيده، مجموعه اهدافي 
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بودند و چند موردي که به عدد ميانگين نزديک بودند )  ۰۴۲۵۲۰۰/۰(مجموع امتيازات 
 هـداف توسـعة  ، بـه عنـوان ا  )مـورد  ۳شامل (هاي بعدي فاصله زيادي داشتند و با مرتبه

  .اندمشخص شده ۵اين اهداف در جدول . صنايع کوچک و کارگاهي منطقه، برگزيديم
  

  ردستاناشهرستان روستايي مناطق کارگاهي و کوچک صنايع توسعة اهداف اولويت -۵ جدول

  محاسبات و تجزيه و تحليل نگارندگان: مأخذ 
، بر اساس نظرخواهي تخصصـي، اهـدافي چـون صـنعتي     ۵با توجه به نتايج جدول 

هاي کشاورزي، صـنعت و خـدمات، و نيـل بـه     کردن پايدار روستايي، پيوند دادن حلقه
در حـالي  . فته استهاي نخست قرار گرپايدار اقتصادي در شهرستان در اولويت توسعة

که تأمين بخشي از نيازهاي مصرفي و صنعتي جامعه و جلوگيري از صـدور مـواد خـام    
صنعتي که عموميت کمتري دارد يا هنوز به عنوان  عوامل اساسي توسعه و ايجاد صنايع 

  .، کمتر مورد تأکيد کارشناسان بوده استشود ميکوچک و کارگاهي منطقه محسوب ن

ف
ردي

 iO  وزن  هاگذارياهداف و سياست  
۱ ۱O  ۱۲۴۸۵۶۳/۰ کردن پايدار روستاييصنعتي  
۲ ۱۹O  ۰۹۲۴۵۶۷/۰ هاي کشاورزي، صنعت و خدماتپيوند دادن حلقه  
۳ ۶O  ۰۷۴۲۵۹۰/۰ پايدار اقتصادي در شهرستانتوسعةنيل به  
۴ ۸O  ۰۶۶۴۶۸۷/۰  بهتر از منابع و امکانات موجود در بخش صنايع روستايياستفاده  
۵ ۱۴O  ۰۶۵۳۵۴۴/۰  جلوگيري از پيامدهاي منفي اجتماعي ناشي از بيکاري  
۶ ۴O  ۰۶۴۵۶۶۹/۰ گسترش جايگاه صنايع روستايي در منطقه  
۷ ۵O  ۰۶۳۹۷۵۴/۰ شغلي جديدهايايجاد فرصت  
۸ ۱۱O  ۰۵۸۵۵۷۶/۰ باالبردن استانداردهاي زندگي روستاييان  
۹ ۷O  ۰۴۹۳۴۴۷/۰ هاي محيط طبيعيبهتر از منابع و توانايياستفاده  
۱۰۱۶O  ۰۴۹۴۵۶۶/۰ محيطيهاي زيستکاهش آلودگي  
۱۱۱۲O  ۰۴۵۴۴۶۶/۰ نيل به توسعة پايدار روستايي  
۱۲۱۰O  مساعد مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گذاري هايايجاد زمينه

  ۰۳۹۴۸۷۹/۰ صنايع کوچک و کارگاهي
۱۳۹O  ۰۳۸۲۴۳۵/۰ هاي نيروي انسانيبهتر از توانمندياستفاده  
۱۴۱۳O  ۰۳۸۵۷۷۹/۰  رويه از روستاها به شهرهاجلوگيري از مهاجرت بي  
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در دور  ۱ه گروه دلفي در حين پاسخگويي به پرسشنامه شماره الزم به ذکر است ک 
  :کنيماول، نكات مفيدي را يادآور شدند که به دو مورد اشاره مي

تـرين علـت مهـاجرت روسـتاييان بـه      کاهش درآمد روستاييان نسبت به شهرها، مهم •
زايي از طريق توسعة صنايع کوچک و کارگاهي، مـي تـوان   شهرهاست، که با اشتغال

 ۹O ،۱۳Oالبته به اين موضوع تا حدودي در اهـداف  . ين روند را کند يا متوقف كرد ا
  پرداخته شده است؛ ۳Oو 

جلوگيري از پيامدهاي منفي اجتماعي ناشي از بيکاري، اهميت اهداف ذکـر شـده در    •
  . به اين موضو ع توجه شده است ۱۴Oتر خواهد کرد که در هدفپرسشنامه را پررنگ

  نتايج دور دوم 
 ، وزن نسبي صنايع موجود و۲ شماره پرسشنامه اطالعات آوريجمع از پس دور نيز اين در

. محاسبه شـد  ،)کارگاهي و کوچک صنايع( اردستان شهرستان روستايي مناطق دسترس قابل
  .محاسبه و ارائه شده است ۶ مجموعه نظرات اساتيد، کارشناسان و خبرگان در جدول 

  
صنايع کوچک و کارگاهي  دهي وزن در خصوص دلفي گروه نظرات تلفيق -۶جدول 

  موجود در شهرستان اردستان
  وزن
 نهايي

جمع 
 امتيازات

  نظر
عضو
۲۰  

صنايع ۱نظرعضو ۲نظرعضو ۳نظرعضو ... رديف

۰/۸۹۷۵۷۹ ۱۷/۹۴۳۵۴۲ ... ... ۰/۸۵۵۲۸۳ ۰/۹۳۴۴۵۹ ۰/۶۲۳۴۵۲ ۱S ۱  
۰/۶۴۲۲۷۵ ۱۲/۸۴۵۷۴۲ ... ... ۰/۶۸۳۳۰۲ ۰/۷۵۵۹۴۱ ۰/۵۶۴۳۸۶ ۲S ۲ 
۰/۷۶۲۴۶۲ ۱۵/۲۴۸۴۹۶ ... ... ۰/۷۹۲۲۶۳ ۰/۸۴۴۰۶۸ ۰/۶۹۵۴۳۹ ۳S ۳  
۰/۷۸۱۴۲۸ ۱۵/۶۲۴۳۸۰ ... ... ۰/۷۹۲۰۸۷ ۰/۸۴۴۶۷۰ ۰/۶۸۰۴۰۹ ۴S ۴  
۰/۱۰۲۵۲۲ ۲ /۰۵۴۸۳۱ ... ... ۰/۱۲۷۳۰۵ ۰/۲۱۱۸۷۴ ۰/۱۰۰۷۶۵  ۵5 ۵  
۰/۰۵۵۲۸۹ ۱/۱۲۸۶۳۴ ... ... ۰/۰۶۲۹۶۹ ۰/۰۷۵۵۹۸ ۰/۰۴۳۳۷۸ ۶S  ۶ 
۰/۴۴۳۵۹۲ ۸/۸۶۲۸۵۹ ... ... ۰/۴۸۱۶۰۷ ۰/۵۳۹۲۰۷ ۰/۴۱۰۸۷۶ ۷S  ۷  
۰/۳۱۹۱۰۶ ۶/۳۸۶۴۳۷ ... ... ۰/۳۶۱۹۶۵ ۰/۴۷۲۰۱۹ ۰/۳۰۵۵۱۸ ۸S  ۸  
۰/۲۸۱۲۸۶ ۵/۶۵۲۸۶۰ ... ... ۰/۳۱۹۸۲۰ ۰/۳۷۱۹۵۷ ۰/۲۳۳۱۸۳ ۹S ۹  
۰/۶۷۹۳۶۷ ۱۳/۵۸۵۹۴۶ ... ... ۰/۶۳۹۷۱۸ ۰/۷۴۰۸۰۲ ۰/۵۴۴۹۸۰ ۱۰S ۱۰  
۰/۶۹۶۴۰۳ ۱۳/۹۳۷۹۳۴ ... ... ۰/۶۵۹۷۳۶ ۰/۸۵۵۲۶۱ ۰/۵۹۸۳۳۵ ۱۱S ۱۱  
۰/۵۵۶۲۸۲ ۱۱/۱۳۸۵۲۸ ... ... ۰/۶۴۸۲۹۳ ۰/۶۹۰۳۶۲ ۰/۴۸۸۶۲۹ ۱۲S ۱۲  
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بنـدي صـنايع کوچـک و کارگـاهي منـاطق روسـتايي       در آخرين مرحله به اولويـت 
پيشنهادي مورد نظر کارشناسان، با مجموع صنايع . شهرستان اردستان پرداخته شده است

) چگونگي توزيع امتيازات و گسستگي ايجاد شده بين آنها(استفاده از روش هيستوگرام 
  . بندي شده استبه ترتيب اولويت طبقه ۷در جدول 

  
  بندي صنايع از طريق روش هيستوگرام اولويت -۷جدول 

  

  

  

  
  محاسبات و تجزيه و تحليل نگارندگان: مأخذ

 مناسب را کارگاهي و کوچک صنايع مورد ۱۲ پژوهش، نهايي نتيجه عنوان به بنديطبقه اين

  ).۸ جدول(کند گروه به ترتيب اولويت پيشنهاد مي ۴ قالب در اردستان، شهرستان براي
  

   

  تعداد  صنايع پيشنهادي  اولويت
  ٣s  ۳ - ١s- ۴s اول
  ٢s  ۳ -  ١٠s- ١١s دوم
  ٧s  ۲ -١٢s سوم
  ٩s - ۵s -۶s  ۴ - ٨s چهارم
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  ترتيب اولويت  شهرستان اردستان به روستايي وکارگاهي کوچک بندي صنايعطبقه  -۸جدول 

ف
ردي

 

اولويت
  وزن  شرح صنايع کوچک و کارگاهيصنايع رتبه  بندي

۱ 

ول
ت ا

ولوي
ا

  

۱  ۱S هاي مربوط به سبزيجات، بندي، توليد غذا و فرآوردهبسته
۸۹۷۵۷۹/۰  اي، جاليزي و باغي      محصوالت علوفه

۲ ۲  ۴S کمپوت، شربت، (هاي جانبي مرتبط با ميوهتوليد فرآورده
۷۸۱۴۲۸/۰ ...)خشکبار، ترشيجات، شوريجات و

۳ ۳  ۳S و ...) گوشت و پوست و (ها و محصوالت داميفرآورده
۷۶۲۴۶۲/۰  ...)مرغ و مرغ، پوست تخمتخم(هاي طيورفرآورده

۴ 

دوم
ت 

ولوي
ا

  

۴ ۱۱S۶۹۶۴۰۳/۰  ...)انبر، سيخ، بيل و (آالتبا آهنصنايع مرتبط
۵ ۵ ۱۰S۶۷۹۳۶۷/۰  ...)بافي و بافي، پوشاک، قالبقالي(صنايع مرتبط با بافندگي
۶ ۶  ۲S حبوبات...)ماکاروني، بيسکويت و (غالت و محصوالت مرتبط ،

۶۴۲۲۷۵/۰  جاتو ادويه...)نخود، ماش، عدس و(

۷ 

سوم
ت 

ولوي
ا

  

۷  ۱۲S 
، توليدات ...)توليد ظروف سفالي، کاسه، کوزه و (هنريصنايع

-معرق(و محصوالت تزئيني ...) مشک، غربال و (مرتبط با دام 
 ...)کاري وبتثکاري، م

۵۵۶۲۸۲/۰

۸ 
  ۸  ۷S خــودرو، پالســتيکي قطعــات لولــه،( الســتيکي محصــوالت توليــد

۴۴۳۵۹۲/۰  ...)مصرف و باريک ظروف( پالستيکي و ...)و اتيلنپلي اتصاالت

۹ 
ارم

چه
ت 

ولوي
ا

  
۹  ۸S 

، محصوالت بهداشتي...)مقوا، کارتن و(محصوالت کاغذي
الياف، (و محصوالت شيميايي ...) کاغذي و پوشک، دستمال (

 ...)استر، محصوالت نفتي وپلي
۳۱۹۱۰۶/۰

۱۰ ۱۰  ۹S موکت پشمي، و نخي هايپارچه چتايي،( نساجي محصوالت توليد 
۲۸۱۲۸۶/۰...)دمپايي، کفش چرمي و پالستيکي و (محصوالت چرمي،...)و

۱۱ ۱۱  ۵S و محصوالت ...) گري، جوشکاري و ريخته(توليد فلزات
۱۰۲۵۲۲/۰ ..)پيچ، مهره، فنر و(فوالدي و آهني

۱۲ ۱۲  ۶S 
کوبي،سنگري، سنگ( توليد سنگ و محصوالت مرتبط با آن

، توليد سيمان و محصوالت ..)بندي ماسه، شن و شستشو، دانه
  ....)تيرچه، زيگزاگ سيماني، آجر فشاري و (جانبي

۰۵۵۲۸۹/۰

  محاسبات و تجزيه و تحليل نگارندگان: مأخذ

  گيرينتيجه
روسـتايي   منـاطق  انسـاني  و محيطـي  هايتوانمندي با متناسب روستايي صنايع پژوهش اين

شناسـايي   .كـرد  تعيـين  محلي و سازماني علمي، را از ديدگاه کارشناسان اردستان شهرستان
گذاري است، و شرط الزم براي  ي و سرمايهريز برنامهصنايع در منطقه گامي مؤثر در  اين

  .شود مياستقرار بهينه صنايع، و توسعة پايدار مناطق روستايي اردستان محسوب  جايابي،
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نظرخـواهي  تجزيه و تحليل انجـام شـده در ايـن مطالعـه کـه بـر مبنـاي          اساس بر 
  اول، اهـدافي چـون صـنعتي کـردن پايـدار روسـتايي        در دور گرفت، صورت تخصصي

هاي نخست قرار گرفته است، در حالي که تأمين ، در اولويت)۱۲۴۸۵۶۳/۰ نسبي وزن با(
با وزن (صدور مواد خام صنعتي  از جلوگيري و جامعه صنعتي و مصرفي نيازهاي از بخشي
اساسي توسعه و ايجاد  عامل عنوان به هنوز يا دارد کمتري عموميت که )۰۱۶۳۵۷۸/۰ نسبي
 بـوده  کارشناسـان  تأکيـد  مورد کمتر ،شود مين محسوب منطقه در کارگاهي و کوچک صنايع

با سبزيجات و پيوند دادن  مرتبط هايفرآورده و غذاها توليد و بنديبسته دوم، دور در .است
شهرستان  در اقتصادي پايدار توسعة به نيل همچنين و خدمات صنعت، کشاورزي، هاي حلقه

که برخي اهداف مثل توليد  قرار گرفتند، در حالي سوم تا نخست هاياولويت در ترتيب به
   .با آن از نظر اين کارشناسان از اهميت کمتري برخوردار بودند مرتبط محصوالت و سنگ

  يادداشت
1. Rand                               

  منابع
  .اجتماع: تهران. علم مديريت فازي، )۱۳۸۱(آذر، عادل و فرجي، حجت  
اســتفاده از روش دلفــي فــازي بــراي تعيــين « ،)۱۳۸۷( غالمعلــي نيلــوفر و منتظــر، جعفــري، 

  .۱، شماره ۸، سال هاي اقتصاديفصلنامه پژوهش. »هاي مالياتي کشور سياست
 .سمت: تهران. نيروش تحقيق در علوم انسا، )۱۳۸۶(نيا، محمدرضا حافظ

: اصـفهان . نگاهي به شهرستان اردستان ،)۱۳۸۷( استان اصفهان يريز برنامه سازمان مديريت و
  .دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعة استان اصفهان

گـزارش  ، )۱۳۸۸( اسـتان اصـفهان و اداره صـنايع و معـادن     يريـز  برنامـه  سازمان مـديريت و 
  .يريز برنامهمعاونت اقتصادي و : اصفهان، اقتصادي اجتماعي استان اصفهان

متـرجم   .بررسي وضعيت صنايع کوچـک در آسـيا و اقيانوسـيه    ،)۱۳۶۶( سازمان ملل متحد
 .  معراج :تهران. کميته صنايع روستايي، دفترمرکزي جهاد سازندگي

مطالعـه  (نقش و جايگاه جهاني شدن در سست شدن بنيان خانواده  ،)۱۳۸۵(شفيعي، مهدي 
پايان نامه کارشناسي علوم اجتماعي، دانشـگاه پيـام نـور     ).شهرستان اردستان: موردي
   .دانشگاه پيام نور اردستان: اردستان .اردستان

بنـاي اسـتراتژي آينـده توسـعة     صنعتي شـدن روسـتا، سـنگ    ، )۱۳۷۹( طاهرخاني، مهدي 
  .ي وزارت جهادسازندگيبردار بهرههاي صنعتي و اداره کل طرح: تهران. روستايي
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: مطالعـه مـوردي  ( نقش نواحي صنعتي در توسعة مناطق روستايي« ،)۱۳۸۰( طاهرخاني، مهدي
  .      ۴۰، شماره هاي جغرافياييمجله پژوهش). نواحي صنعتي روستايي استان مرکزي

: تهران. هانيازسنجي آموزشي در سازمان ،)۱۳۷۹(زاده، جعفر و ترک زادگان، سيد محمدعباس
  . رشرکت سهامي انتشا

 ،)۱۳۸۶( منصـور  و مـؤمني،  علـي اکبـر؛   فرهنگـي،  مشـايخي، علينقـي؛    سـيروس؛  عليدوستي،
: هـاي دولتـي ايـران   بررسي عوامل کليدي مؤثر بر کاربرد فناوري اطالعات در سازمان«

  .۲۲، شماره ۱۴، سال مديريت فصلنامه مدرس علوم انساني، ويژه ،»دلفي کاربرد روش
نتايج تفصـيلي سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـکن شهرسـتان        ،)۱۳۸۵(مرکز آمار ايران 
 . مرکز آمار ايران: تهران. اردستان

هـاي  مجلـه پـژوهش   .»جغرافيـاي کشـاورزي   تحليـل فضـايي در  « ،)۱۳۷۹( اهللاهدايت نوري،
  .۳۹شماره  ،جغرافيايي

 تبـديلي و بندي توسـعة صـنايع   اولويت« ،)۱۳۸۶(پور طباطبايي، شهره اهللا و نيلينوري، هدايت
ـ اسـتان    تکميلي بخش کشـاورزي بـا اسـتفاده از روش دلفـي، شهرسـتان فالورجـان      

  .۶۱ شماره  ،هاي جغرافياييمجله پژوهش. »اصفهان
Bhalla, A. S. (1982), "Rural industrialization and new economic policies in 

Hunan–China". World Employment Programme Research, Vol. 8, 
No.5. 

Häder, Michael and Häder, Sabine (1995), "Delphi und Kognition 
spsychologie: Ein Zugang zur Theoretischen Fundierung der Delphi-
Methode". In: ZUMA-Nachrichten  Vol.37, No.19. 

Heeks, R (2000), "Reinventing  government in the information age". In: 
Heeks, Richard (ed.) .Reinventing Government in the Information 
Age. London: Routledge. 

Dalkey, Norman and Helmer, Olaf (1963), "An experimental application  
of the Delphi method to the use of experts". Management Science, 
Vol. 9, No. 3. 

Keeney, S.; Hasson, F. and  McKenna, H. P. (2001), "A critical review of the 
Delphi technique as a research methodology for nursing." 
International  Journal of Nursing Studies, Vol. 38, No. 2, pp. 195-200. 

Powell, C. (2003), "The Delphi technique: Myths and realities." 
Methodological Issues in Nursing Research, Vol. 41, No. 4. 



  …محمدي و  اهللا نوري، حسن بيك سيد هدايت  ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۷۸
 

 

  
  

  

   
۱O۲O۳O۴O۵O۶O۷O۸O۹O۱۰O۱۱O۱۲O۱۳O۱۴O۱۵O۱۶O۱۷O۱۸O۱۹O۲۰O اهداف

  ۱O  صنعتي کردن پايدار
                                        ۱ روستايي

۲O ۱  صنعتيتوليدات افزايش                            
۳O ۱   افزايش درآمد روستاييان                           
۴O گسترش جايگاه صنايع

                                  ۱       در منطقه روستايي 
۵O جديدهايفرصت ايجاد

                                ۱          شغلي
 ۶O پايدارنيل به توسعة

                              ۱           اقتصادي در شهرستان
۷O استفاده بهتر از منابع 

                            ۱             طبيعيمحيط هايوتوانايي
 ۸O استفاده بهينه از منابع و

 امکانات موجود در بخش 
 صنايع روستايي

              ۱                          

۹O استفاده بهتر از 
                        ۱                 هاي نيروي انسانيتوانمندي

۱۰O هاي مساعد ايجاد زمينه
مشارکت بخش خصوصي در 

و  کوچک گذاري صنايعسرمايه
 کارگاهي

                  ۱                      

۱۱O باالبردن استانداردهاي
                    ۱                     زندگي روستاييان

۱۲O پايدارنيل به توسعة
                  ۱                       روستايي

۱۳O جلوگيري از مهاجرت
                ۱                         رويه از روستاها به شهرها بي

۱۴O منفيپيامدهاياز جلوگيري
              ۱                           از بيکاري ناشي  جتماعيا
۱۵O افزوده وافزايش ارزش

بخش صنايع وري در بهره
 روستايي

                            ۱            

۱۶O هاي آلودگي کاهش 
          ۱                               زيست محيطي

 ۱۷O نيازهاي  تأمين بخشي از
        ۱                                 مصرفي و صنعتي جامعه

۱۸O  افزايش مدت زمان
      ۱                                   ماندگاري منابع طبيعي

۱۹O هاي حلقه پيوند دادن  
    ۱                                    و صنعت و خدمات کشاورزي

۲۰O  جلوگيري از صدور مواد
  ۱                                       خام صنعتي

  »پيوست«
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                   کشاورزي-صنايع  غذايي  
مربوط به  هايتوليد غذاها و فرآوردهو بنديبسته

 ها       اي، جاليزي، باغسبزيجات، محصوالت علوفه
                  

، ...)ت وماکاروني، بيسکوي(مرتبط  ومحصوالت غالت
 جاتدويه،ا...)نخود،ماش، عدس و(حبوبات 

                  

و ...) گوشت، پوست و ( ها ومحصوالت  داميفرآورده
 ...)مرغ ومرغ، پوست تخمتخم(هاي طيور فرآورده

                  

کمپوت، (هاي جانبي مرتبط با ميوه توليد فرآورده
 ...)شربت، خشکبار ، ترشيجات،  شوريجات و 

                  

                   صنايع غير کشاورزي روستايي
و ...) گري، جوشکاري و ريخته(توليد فلزات 

 ...)پيچ و مهره، فنر و(محصوالت فوالدي و آهني
                  

کوبي،بري، سنگسنگ(مرتبط با آن  ومحصوالت دسنگتولي 
 ، توليد سيمان و ...)بندي شن و ماسه، و شستشوي دانه  
...)سيماني،آجر فشاري وزيگزاگرچهتي(جانبي محصوالت  

                  

خودرو،  پالستيکي لوله،قطعات(الستيکي توليدمحصوالت
بار ظروف يک(و پالستيکي ...) اتصاالت پلي اتيلن و

 ...)مصرف و 

                  

و محصوالت ...) مقوا، کارتن و (محصوالت کاغذي 
و محصوالت ...) پوشک، دستمال کاغذي و (بهداشتي 
 ...)الياف پلي استر، محصوالت نفتي و(شيميايي 

                  

هاي نخي و چتايي، پارچه(توليد محصوالت نساجي 
دمپايي و (و محصوالت چرمي ...) پشمي، موکت و 

 ...)کفش چرمي و پالستيکي و

                  

                   صنايع دستي و هنري
بافي، پوشاک، بافي، گليمقالي( صنايع مرتبط با بافندگي 

  ...)بافي و قالب
                  

                   ...)انبر، سيخ، بيل و(آالتصنايع مرتبط با آهن
، ...)توليد ظروف سفالي، کاسه، کوزه و ( صنايع هنري

و ...) مشک، غربال و ( توليدات مرتبط با دام 
 ...)کاري وکاري، منبتمعرق(محصوالت تزييني

                 


