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  از  گيريبهرههاي توليد و صادرات پسته استان كرمان با راهبردارزيابي 
  31و الكتره فازي سلسله مراتبي روش 

  
  3 ،2الدينمنصور زيبايي، احسان حشتمي رفسنجاني و آذر شيخ زين

  
  چكيده

دگاني كه توليدكنن نبودچون هممتعددي  هايدشواريبا  اما توليد و صادرات پسته است،در پيشرو كشوري ايران 
ارزيابي  ،بررسيهدف از اين  .است روبهرو ،اده كنندبندي و صادرات استفهاي نوين در توليد محصول، بستهو روش هافناوري از

ماتريس  ابتدادر ست. ابهبود توان رقابتي پسته ايران در بازار جهاني  رايصادرات پسته در استان كرمان بهاي توليد و راهبرد
س ماتري از گيريبهرهكليدي داخلي و خارجي و  هايتطبيق عامل با ،سپس .تنظيم شدداخلي خارجي و هاي عاملارزيابي 

 ،جانشينهاي راهبرد، ماتريس داخلي و خارجي رزيابيا همراه با هاراهبرد و موقعيت، تهديدها –ها فرصت-ها ضعف -ها قوت
قرار رزيابي امورد كمي  راهبرديريزي با استفاده از ماتريس برنامههاي مشخص شده در مرحله دوم راهبرد .دست آمدند هب

تكميل  بااز اطالعات مورد ني .شدندبندي اولويت ،35الكتره و  4تاپسيس روش كارگيريهو براساس معيارها و بگرفتند 
 هايعاملظر نكرمان از استان نشان داد كه صنعت پسته ها بررسي هاييافتهدست آمد.  هب موضوعپرسشنامه از خبرگان اين 
خارجي را  هاياز تهديد كردندوريها و برداري از فرصتهاي كنوني توانايي بهرهراهبردو  استداخلي و خارجي ضعيف 

هاي فروشگاهاندازي راهسازي و برندي به همراه هاي بازاريابتوسعه فعاليت" هايراهبردبندي نهايي، اولويت مطابق باندارند. 
توسعه "، "هاي نوين آبياريكارگيري روشهترويج و ب"، "عرضه مستقيم محصول پسته استان در داخل و خارج از كشور

 6خاكپوشاده از استف" و "كاران استانهاي كشور با مشاركت مستقيم پستهاستان ديگرهاي توليد و صادرات پسته در فعاليت
  .شناخته شدند هاديگر گزينهبرتر از ، "پالستيكي خاكپوش ويژه هب

  .ازيسلسله مراتبي ف واكاوي ،صادرات ،هاي توليدراهبردپسته، ، تاپسيس، 3الكتره  :يديكل هايواژ
  

  مقدمه
 كل از %31/7 و كشاورزي كاالهاي صادرات ارزش از %75/34تنهايي به كه است صادراتي مهم كاالي دومين پسته

 زيركشت سطح از %53 و جهاني صادرات از %40 از بيش و توليد از %50 حدود امروزه). 7( دارد را غيرنفتي صادرات ارزش
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 سال در دالر ميليارد يك از بيش آن صادرات از حاصل ارزي درآمد و استايران  كشور اختيار در جهان پسته بارور درختان
 هكتار هزار 73/376 در حدود ايران در پسته زيركشت سطح ،1396در سال  كشاورزي جهادوزارت  آمار هپاي بر ).10( است

 و يزد استان دو ،دارد رااين محصول  توليد اول مقام بارور، هپست درختان از %6/73 بودن دارا با كرمان استان. بوده است
 اين بارور سطح %9/11 كار پسته هاياستان ديگر ورا دارند  سوم و دوم هاي مقام %1/6 و 4/8 با ترتيب به رضوي خراسان
  ).1است ( هبود هزار تن 48/317 حدود 1396در سال  پسته توليد ميزان. را دارا هستند محصول

 اخير هايههد در اما ،شودمحسوب مي صنعت اين در پيشرو و جهان پسته توليدكننده ترينعمده ستهاسده ايران
 بازار در ايران پسته براي جدي ايهبيرق به بودند، ايران پسته مشتريان هزمر در هاسال كه آمريكا و تركيه مانند كشورهايي

 صادرات قدارم ارزش ظرن از و دارد پسته جهاني صادرات بازار در را مسلط بنگاه نقش كهاين ، باايران .اندشده تبديل جهاني
 جا كهتا آن دارد،ن قيمت تعيين در مؤثري نقش ،رودمي انتظارچه آن خالف ها وبرابر بررسي اما ،ددار را اول رتبه پسته كل

 سهما ايران ب هدرمقايس كه اين كاال، صادركننده كشورهاي صادراتي پسته ديگر قيمت به نسبت ايران پسته صادراتي قيمت
 بندي،بسته صنعت در ضعف پسته، ايفله فروش موردهايي مانند. )3( است كم دارند، را پسته جهاني صادرات از اندكي

 اين واردكننده كشورهاي ايغيرتعرفه هايمانع وجود و خارجي كنندگانمصرف هايسليقه با بنديبسته نوع هماهنگينا
 هايپتانسيل و دادهااستع زمينه در افراد اقتصادي دانش و اطالعات نبود باال، درجه با بهداشتي استانداردهاي ، مانندمحصول

 از مناسب تجاري و ارزي قوانين و هاسياست نبود استانداردها، اين كامل تأمين در داخلي توليدكنندگان ناتواني كشور، توليد
 . با)3( است ئلهمس اين دليل هاي ترينمهم از ،پسته محصول جهاني بازاريابي فرآيند در ضعف كلي طور هب و دولت سوي
 هايتوانمندي ايران، شناخت ستهپ واردكننده كشورهاي هايگيريسخت و الملليبين بازارهاي عرصه در شديد رقابت وجود

 موجب دراتصا و توليد هايدشواري رفع منظور به مناسب راهكارهاي يافتن نتيجه و در پسته صادرات و توليد در موجود
 .)2( حفظ شود هانج پسته صادركننده و توليدكننده ترينبزرگ عنوان به صادرات و توليد نظر از ايران موقعيتخواهد شد 

براي پيشبرد صادرات  راهبردي ايتدوين برنامه ،پسته توليد و صادرات روند بر موثر دروني و بيروني عوامل شناخت افزون بر
، وده استكمتر مورد توجه بگذشته  هايبررسي در هاي مؤثر املع شناخت تاكنون كه جاآن از. استضروري  محصول،اين 
منظور  به ه،پست صادرات و توليد محيطي هايفرصت و تهديدها ضعف، قوت، طهنق ارزيابي و شناسايي دنبال به بررسياين 

  . ستا منطقه شرايط با متناسب اين محصول صادرات و توليد توسعه براي مدتميان و بلندمدت هايتدوين سياست
 بر ارز نرخ ثيرأت جمله از پسته محصول صادرات و توليد هايدشواري از وسيعي طيف به گذشته هايپژوهش در

صادقي و همكاران  ).8، 5، 4، 3، 2( شده است پرداخته هامانند اين و هايارانه حذف جهاني، استانداردهاي تاثير پسته، صادرات
 -ها ماتريس قوت از روش استفاده با كرمان استان پسته صادرات با ارتباط در تبليغات هايراهبرد تدوين بهپژوهشي ) در 4(

 ضعف، قوت، طهنق ترينمهم تعيين شامل پژوهشاين  هايهدفپرداختند.  )1SWOT( تهديدها –ها ها و فرصتضعف

، پژوهش يجهنت هپايبر . است مناسب راهبرد پيشنهاد و كرمان استان صادراتي پسته تبليغات روي پيش هايتهديد و هافرصت
 ارائه واكاوي به ) در پژوهشي با توجه15طابلي و يداللهي ( .باشديم تدافعي راهبرداجرا  يبرا راهبرد يندر حال حاضر بهتر

در استان كرمان را ارائه  پسته توسعه صادرات هايراهبرد ،دروني و بيروني هايعامل ارزيابي و SWOT مدل قالب در شده
 هايراهبرد بايد جهاني، بازارهاي در موفقيت به دستيابي براي كرمان، هپست صادرات كردند كهتاكيد  اين پژوهشگراندادند. 
جهاني نشان دادند كه  2برداري رگرسيون خود نوين رهيافتگيري از بهره )9نجفي و همكاران (. كند دنبال را كارانهمحافظه

 
1. Strength- Weakness- Opportunity- Threat (SWOT)                                                              2. Vector autoregression (VAR)                                   
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 متحده ايالت و سوريه بهترتيب به پسته صادراتي قيمت بر را تأثيرو كمترين  بيشترين مدت كوتاه در ايران ارز نرخ مثبتشوك 

 .دارد آمريكا و ايتاليا به ترتيب به پسته صادراتي قيمت بر را تأثير بيشترين و كمترين شوك اين ، مدت بلند دررد. دا آمريكا
 مثبت شوك .دارد چينبه  پسته صادراتي قيمت بر را تأثير يشترينب مدت بلند و مدت كوتاه در نفت جهاني قيمت شوك

 .دارد يونان و چين به ترتيب به راتيدصا قيمت بر را تأثيربيشترين  مدت بلند و مدت كوتاه در ايران پسته صادراتي قيمت
 اين صادراتو  ،است نشده انجام جامع و كامل بررسي محصول اين راهبردي مديريت دهد براينشان ميپيشين هاي  بررسي

 با تناسبم هايشاخص گرفتن نظر در با حاضر بررسي .است بوده مواجه متعددي هايبحران با و متزلزل همواره محصول
 ارزيابي را پسته صادرات و توليد هايراهبرد اجرايي، هايشاخص و برانبهره ميان مقبوليت شاخص منطقه، در موجود شرايط

  . كندمي بندياولويت و
  

  هامواد و روش
هاي راهبرديا ها انتخاب واكاوي داخلي آن، و خارجي محيط واكاوي شامل فعاليت اقتصادي هر هايراهبرد تدوين

 هاگزينه ارزيابي با كه ستهاراهبرد ترينمطلوب شناسايي و سازمانيبرون و سازمانيدرون هايعامل همزمان با واكاوي موجود

ها ها و فرصتضعف -ها ها، ماتريس قوتراهبردترين ابزار تدوين متداول ).14، 12( انجام شود متناسب هايشاخص هپاي بر
و با تطبيق و مقايسه هر وضع دروني با هر مجموعه از شرايط شد گرفته  كاربهاست. در پژوهش حاضر اين روش  تهديدها –

فرآيند  1بر اساس اطالعات حاصل از منبع اصلي مدل ديويد استنتاج شد. SO ،WO ،ST ،WT راهبردبيروني، چهار نوع 
 2داخلي  هايعاملشد. مرحله اول شامل ماتريس ارزيابي تدوين در سه مرحله  هاي توليد و صادرات پسته استان كرمانراهبرد

ها راهبرداطالعات اصلي مورد نياز براي تدوين ، 4مرحله ورودي يا ،است. در مرحله اول 3خارجي  هايعاملماتريس ارزيابي  و
پذير توجه شد و بين عوامل اصلي داخلي و خارجي نوعي هاي امكانراهبردبه ، 5تطابقمرحله  يامشخص شد. مرحله دوم 

 –ها فرصت -هاضعف -ها قوتماتريس  واكاويند از: اعبارتدر اين مرحله استفاده  مورد هايروش .گرديدتوازن ايجاد 
مرحله يا مرحله سوم در  .7داخلي و خارجي هايعامل، ماتريس 6راهبرديماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام  ،تهديدها
 بهاطالعات ارائه شده در مرحله اول  آندر كه  استفاده شد 9كمي راهبرديريزي از روش ماتريس برنامه، 8گيريتصميم

و بدون اعمال نظر  ايمشاهدهاي اند به شيوههاي قابل اجرا را كه در مرحله دوم شناسايي شدهراهبردشد تا بتوان كارگرفته 
 به توجه با راهبرد تدوين فرآيند از آمده دستهب هايراهبرد بنديرتبه منظور به ،پژوهش اين در .)13( كردشخصي ارزيابي 

 و تاپسيس ،01يفاز يسلسله مراتب واكاوي يندفرا  هايروش از ،محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، مختلف هايشاخص
   .است آمده )1( شكل در هاروش اين از استفاده روند. است شده استفاده) 6( 3 الكتره

 يارهامع يتاهم هايضريب ميزان سنجش گيري،تصميم هايروش ساير به نسبت روش اين هايويژگي ترينمهم از
 يجد وديتمحد هاقضاوت ينا موردها،از  يارياما در بس ،استتوسط متخصصان  يزوج هايبر اساس قضاوت يرمعيارهاو ز

ورد توجه قرار م )يفاز مراتبي روش(سلسله  يو فاز يسلسله مراتب واكاوي ينداز فرآ يبيمشكل، ترك ينرفع ا براي. دارند
 هاگزينه و عيارهام اولويت بردار استخراج براي تريمناسب روش مراتبي، سلسلهمعمول  يكردبا رو يسهروش در مقا ينگرفت. ا

  ).11( است ترمنطقيها آن دهيوزن و معيارها بندياولويت زمينهدر  هاقضاوت ،روش يندر ا يراز ستا

 
1. David                                 2. Internal factor effect (IFE)             3. External factor effect (EFE)               4. Input stage    
5. Matching stage    6. Strategic position & action evaluation matrix (SPACE)                     7. Internal-external matrix             
8. Decision stage      9. Quantitative strategic planning matrix (QSPM)      10. Fuzzy analytical hierarchy process (FAHP)                                           
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  آماري جامعه 
تعيين ت ايران پسته تحقيقات مركز ناپژوهشگر و استادانافراد خبره و متخصص با مشورت  ،پژوهش ينا اجراي براي

 مركز استادانو  ناپژوهشگر از نفر ده ،شدند انتخاب حضوري مصاحبه و امهنپرسش تكميل براينفر  25 اول، مرحله در. دشدن
 از نفر چهار كرمان، باهنر شهيد و رفسنجان(عج) عصر ولي دانشگاه استاداندر رفسنجان، هشت نفر از  يرانپسته ا يقاتتحق

و پنج باغدار پسته در استان  ،استان كرمان يجهاد كشاورزسازمان سه نفر از كارشناسان  ،كرمان استان پسته كنندگان صادر
 عضو پنج ،همان اعضا انتخاب شد ميانگروه دوم از   ،خبرگان نظر اختصاص و بعد مراحل هايپرسشنامه يلتكم براي كرمان.
  عصر (عج). يدانشگاه ول يعلم هيئتعضو  پنج و ايران پسته تحقيقات مركز
  

  

  نتايج و بحث
 داخلي و خارجيهاي عاملشناسايي و ارزيابي 

. با توجه به اطالعات شد داده هاي باز در اختيار افراد خبره تيم پژوهشي قرارپرسشنامه مرحله اول دلفي با پرسش
هاي مشابه و حذف و تركيب كردن عاملاستادان مرحله اول پرسشنامه دلفي و مصاحبه با كارشناسان و در استخراج شده 

دوم  همرحل در  .تهديد استخراج شد 16فرصت و  13نقطه ضعف،  20نقطه قوت،  14، هاعاملهاي زير مجموع ديگر عامل
 11نقطه ضعف،  19نقطه قوت،  13 ،در قالب  SWOTدر ماتريسو نتيجه آن  جمع آوري هاپرسشنامهدلفي روش اجراي 

قوت و ضعف  نقطه هاي شد. در پايانآماده سازي SWOTتشكيل ماتريس  براي تهديد محيط خارجي 12فرصت خارجي و 
دست آمده از آن در هها و تهديدهاي بو فرصت SWOTدلفي در سطر بااليي ماتريس روش هاي استخراج شده از پرسشنامه

  .)1(جدول  پايين نوشته شدندسطر 
  
  
  

 SWOTاي چهارگانه با راهبردهتدوين 

يس تاپسا با استفاده از دو روش راهبردهبندي رتبه
 با رويكرد فازي 3الكتره و 

ي دهي معيارها و زير معيارها با روش سلسله مراتبوزن
 فازي

 .هااهبردردهي رتبه ه هايمرحل -1شكل 
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  .SWOTماتريس  -1جدول 
 )1S(   قوت  هاينقطه

  .: كيفيت ظاهري و غذايي منحصر به فرد پسته استان1

 .پسته (آجيلي ، تازه خواري ، خالل)هاي رقم: تنوع 2

 .: نياز آبي كم درختان پسته 3

  .   شوري: مقاومت پسته به 4

كشور به دليل آشنايي هاي منطقه: امكان فرآوري بهتر پسته در استان نسبت به ساير 5
 .كشاورزان با روش هاي مناسب فرآوري

  .: سطح كشت و حجم باالي پسته در استان 6

 .: وجود كشاورزان با تجربه در بخش پسته استان7

 .پسته : ارتباط خوب عمده مالكان با خريداران عمده8

 .: سهم باالي پسته استان از بازارهاي پسته9

  .: وجود  تعاوني توليد كنندگان پسته10

 .: سهم باالي ميزان صادرات از توليد پسته و در نتيجه ارز آوري آن11

 .: درآمدزايي و سود باالي محصول پسته12

  .: اقليم مناسب براي توليد پسته13

   )2W( ضعف هاينقطه

  .كمي و كيفيتي در سال هاي اخير  از نظر: كمبود منابع آب 1

  .گرهابيمارو ها آفتو مقاوم شدن سم : استفاده بي رويه از كود و 2

قيمت  به مصرف بهينه آب به دليل نبود يتوجهبي : آبياري سنتي (غرقابي) و 3
 .گذاري واقعي آب

   .آب زير زميني : افزايش هزينه هاي بهره برداري از منابع4

 .پستههاي باغ: خشك شدن درصدي از 5

  .: كاهش باروري و كيفيت خاك منطقه و افزايش شوري6

  افالتوكسين در محصول.بودن درصد  : باال7

 نبود: عرضه نامناسب و نامنظم پسته به بازارهاي داخلي و خارجي به دليل 8
 .بندي مناسبانبارداري و بسته

هاي علمي به توصيه بودنتوجهبيكاران و : پايين بودن سطح سواد پسته9
 .كارشناسان

 .پسته هاي باغ: خرده مالك بودن 10

  .پستههاي باغكافي در نا: سرمايه گذاري 11

  .آوري پستهسال: 12

  .و كودهاي آليسم  : باال بودن قيمت 13

  .: شيوع آفت پسيل پسته14

  .بين كشاورزان و شركت تعاوني توليد كنندگان پسته ياعتمادبي: 15

هاي داخلي ( ناشي از تورم : روند كاهش سود دهي پسته به دليل افزايش هزينه16
  .داخلي و ثابت بودن قيمت جهاني)

  در بخش توليد و بازار محصول پسته.: كمبود نقدينگي 17

رها شده و خشك هاي باغدر  آفت و بيماريگسترش بر اثر  سالم هاي باغ: تهديد 18
 .شده

 .ارتباط با كشاورزانبراي ايجاد  ساختار هاي تشكيالتي الزم  نبود: 19

  )3O(ها فرصت

توليد  برايكردن و بهبود مديريت مكانيزهبنيان كه در فرايند دانش: وجود شركت هاي 1  
 .موثر باشند مي توانندپايدار و استفاده بهينه از منابع 

  .: وجود صنايع فرآوري و توليدات جانبي پسته در استان2 
 .: وجود بازارهاي گسترده پسته در داخل و خارج3 

  .در ديگر مناطق مستعد ايرانكشاورزي صوالت مح جاي ديگربه : تمايل به كشت پسته 4 
  .: امكان لغو تحريم هاي جهاني5 
علمي قابل توجه در  هاييافته توليد: وجود موسسه تحقيقات پسته كشور در استان و 6 

  .مورد پسته ايران
 .هاي همجوار)از استانن امهاجر: وجود نيروي كار فراوان در منطقه (7 

 .هاي آبياري نوينارزان قيمت براي اجراي طرح ت: اعطاي تسهيال8 

 .زيست استان با ايجاد كمربند سبز در حاشيه كوير: مشاركت در بهبود محيط 9 

 .: وضعيت مناسب صادرات پسته ايران در جهان و شناخته بودن آن10

 .هاي نوين آبياري در استان كرمانروش ابزار براي گسترش تامين  هايهكارخانوجود : 11

  

  )4T( تهديدها

 .: تغيير اقليم و كاهش ميانگين بارندگي1

(آمريكا، تركيه و ها در جهانيب افزايش توليد و كيفيت روز افزون پسته رق: 2
  .افغانستان)

  .هاي پستهتعاونيدولت از  نكردن: حمايت3

 .اين بازار نشدنبازار متناسب نهاده هاي كشاورزي و كنترل نبود: 4

  .: ناپايداري ثبات قيمت در بازار5

  .تسهيالت به ساير نيازهاي پسته كاراننشدن و پرداخت ي : افزايش نرخ سود بانك6

 .: دولتي بودن بيش از حد نظام اقتصادي ايران7

 .اي جهاني: افزايش سطح استانداردهاي بهداشتي و تغذيه8

  .قانون با بروكراسي پيچيده در ايران نبودندست و پاگير و شفاف هايقانون: وجود 9

  .: نوسان نرخ ارز10

 .ويژه تحريم هاي بانكيهتحريم هاي بين المللي ب منفي: تاثير 11

 .هااستان: افزايش توليد در ساير 12

 
1. Strong                                            2. Weak                                             3. Opportunity                                         4. Threat 
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جمع نمره  و فهرست شدندها عاملترين پس از بررسي محيط داخلي توليد و صادرات پسته استان كرمان، مهم
هاي نهايي جمع نمره. )2(جدول  شد محاسبه، كرمان استدهنده وضعيت داخلي پسته استان نشانكه ها نهايي تمام عامل

نشان  را در روند توليد و صادرات پسته استان كرمان وجود ضعف كهاست  )5/2كمتر از ( 481/2ماتريس ارزيابي داخلي 
  .دهدمي

   .داخليهاي عاملماتريس ارزيابي  -2جدول 

  نمره نهايي نمره  وزن نرمال عوامل نماد
s1 183/0  752/3 049/0  .كيفيت ظاهري و غذايي منحصر به فرد پسته استان 

s2  151/0  752/3 040/0 .پسته (آجيلي ، تازه خواري ، خالل)هاي رقمتنوع 

s3 184/0  752/3 049/0 .نياز آبي كم درختان پسته 

s4 044/0  097/3 014/0 .مقاومت پسته به شوري 

s5  099/0  409/3 029/0 .اي مناسب فرآوريهبه دليل آشنايي كشاورزان با روش  هااستانامكان فرآوري بهتر پسته در استان نسبت به ساير 

s6 138/0  409/3 040/0 .سطح كشت و حجم باالي پسته در استان 

s7  169/0  752/3 045/0 .پسته استانتوليد وجود كشاورزان با تجربه در بخش 

s8 .048/0  097/3 015/0 ارتباط خوب عمده مالكان با خريداران عمده پسته 

s9 196/0  52/3 056/0 .سهم باالي پسته استان از بازارهاي پسته 

s10 073/0  395/2 031/0 .وجود  تعاوني توليد كنندگان پسته 

s11 223/0  752/3 059/0 .سهم باالي ميزان صادرات از توليد پسته و در نتيجه ارز آوري آن 

s12 23/0  752/3 061/0 .درآمدزايي و سود باالي محصول پسته 

s13 .15/0  097/3 048/0 اقليم مناسب براي توليد پسته 

w1 057/0  1 057/0 .هاي اخيركمبود منابع آب به لحاظ كمي و كيفيتي در سال 

w2  030/0  080/1 028/0 .هازابيماريو ها و  آفتو مقاوم شدن ها سماستفاده بي رويه از كود و 

w3  051/0  080/1 047/0 .گذاري واقعي آبقيمتبه مصرف بهينه آب به دليل نبود  يتوجهبيآبياري سنتي و 

w4  055/0  361/1 041/0 .زمينيزيرهاي بهره برداري از منابع آب هزينهافزايش 

w5 022/0  714/1 013/0 .پسته هاياز باغبخشي شدن خشك 

w6 034/0  260/1 027/0 .كاهش باروري و كيفيت خاك منطقه و افزايش شوري 

w7  027/0  714/1 016/0 .افالتوكسين در محصولباالبودن درصد 

w8  045/0  714/1 026/0 .بندي مناسبانبارداري و بسته نبودعرضه نامناسب و نامنظم پسته به بازارهاي داخلي و خارجي به دليل 

w9 035/0  26/1 028/0 .هاي علمي كارشناسانبه توصيه بودنتوجهبيكاران و پايين بودن سطح سواد پسته 

w10  029/0  361/1 021/0 .پستههاي باغخرده مالك بودن 

w11 036/0  714/1 021/0 هاي پسته.گذاري ناكافي در باغسرمايه 

w12 02/0  47/1 014/0 .آوري پستهسال 

w13  018/0  26/1 014/0 .و كودهاي آليسم باال بودن قيمت 

w14 018/0  852/1 009/0 .شيوع آفت پسيل پسته 

w15 021/0  26/1 017/0 .بين كشاورزان و شركت تعاوني توليد كنندگان پسته ياعتمادبي 

w16  023/0  167/1 020/0 .ثابت بودن قيمت جهاني)هاي داخلي ( ناشي از تورم داخلي و دهي پسته به دليل افزايش هزينهسودروند كاهش 

w17 032/0  1 032/0 .كمبود نقدينگي در بخش توليد و بازار محصول پسته 

w18 012/0  361/1 009/0 هاي رها شده و خشك شده.هاي موجود در باغها و بيماريهاي سالم به دليل گسترش آفتتهديد باغ 

w19 03/0  26/1 024/0 .ارتباط با كشاورزانبراي هاي تشكيالتي الزم ساختار نبود 

  1  481/2 
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 صنعت اين روي پيش تهديدهاي و هافرصت ترينمهم كرمان، استان پسته صادرات و توليد خارجي محيط بررسي با
 پسته صنعت واكنش دهنده نشان هاعامل تمام نهايي نمره جمع. آمد دستهب هاازعاملهر يك  نهايي نمره و شدند فهرست

 .)3(جدول  است روي آن پيشِ تهديدهاي با مقابله و هافرصت از برداريبهره منظور به

 
 .ماتريس ارزيابي عوامل خارجي -3جدول 

 عوامل  نماد
وزن 
  نرمال

 نمره
نمره 
  نهايي

O1 
ده بهينه از منابع توليد پايدار و استفابراي بنيان كه در فرايند مكانيزه كردن و بهبود مديريت دانشوجود شركت هاي 

  .موثر باشند توانندمي
068/0 26/1  085/0 

O2 109/0  395/2 046/0 .وجود صنايع فرآوري و توليدات جانبي پسته در استان 

O3 21/0  202/3 066/0 .وجود بازارهاي گسترده پسته در داخل و خارج 

O4  13/0  802/2 047/0 .در ديگر مناطق مستعد ايرانكشاورزي صوالت به جاي ديگر محتمايل به كشت پسته 

O5  062/0  277/1 049/0 .هاي جهانيتحريمامكان لغو 

O6  074/0  289/2 032/0 .علمي قابل توجه در مورد پسته ايرانهاي توليد يافتهوجود موسسه تحقيقات پسته كشور در استان و 

O7  ) 082/0  302/3 025/0 .ن از استان هاي هم جوار)امهاجروجود نيروي كار فراوان در منطقه 

O8  091/0  861/1 049/0 .هاي آبياري نوينطرحاعطاي تسهيالت ارزان قيمت براي اجراي 

O9 116/0  52/3 033/0 .مشاركت در بهبود محيط زيست استان با ايجاد كمربند سبز در حاشيه كوير 

O10  184/0  752/3 049/0 .جهان و شناخته بودن آنوضعيت مناسب صادرات پسته ايران در 

O11  112/0  567/2 044/0 .هاي نوين آبياري در استانتامين تجهيزات روشهاي كارخانهوجود 

T1 135/0  742/2 049/0 .تغيير اقليم و كاهش ميانگين بارندگي 

T2  072/0  256/1 057/0 .افغانستان)(آمريكا، تركيه و ها رقيبافزايش توليد و كيفيت روز افزون پسته 

T3 036/0  714/1 021/0 .دولت از تعاوني هاي پسته نكردنحمايت 

T4 05/0  361/1 037/0 .اين بازار نشدنبازار مناسب نهاده هاي كشاورزي و كنترل نبود 

T5 057/0  276/1 045/0 .ناپايداري قيمت در بازار 

T6 036/0  47/1 025/0 .تسهيالت به ساير نيازهاي پسته كاران نكردنو پرداخت يافزايش نرخ سود بانك 

T7 047/0  361/1 035/0 .دولتي بودن بيش از حد نظام اقتصادي ايران 

T8 065/0  914/1 034/0 .اي جهانيافزايش سطح استانداردهاي بهداشتي و تغذيه 

T9 06/0  361/1 049/0 .قانون با بروكراسي پيچيده در ايران نبودن وجود قوانين دست و پاگير و شفاف 

T10 .078/0  361/1 057/0 نوسان نرخ ارز 

T11  078/0  948/1 04/0 هاي بانكي.تحريمويژه هتحريم هاي بين المللي بمنفي تاثير 

T12  077/0  88/1 041/0 .هااستانافزايش توليد در ساير 

    1 48 06/2 

  
صنعت پسته دهد نشان مياست كه  )5/2 از كمتر ( 06/2خارجي برابر با هاي عاملمجموع نمره نهايي ماتريس ارزيابي 

كه است هايي هو دچار مخاطر ردرا ندا هاموقع در برابر تهديدهواكنش بايجاد  ها و برداري از فرصتاستان كرمان توانايي بهره
  كار گرفته شود.هب هاي موثرتريراهبرد ضرورت دارد

  مقايسه و تطبيق مرحله
 ماتريس و شدند استخراج چهارگانه هايراهبرد،  SWOT ماتريس و اول مرحله هايداده از استفاده با ،مرحله اين در

 . شد استخراج هاآن از سوم مرحله اطالعات و تشكيل خارجي و داخلي ماتريس و راهبردي اقدام و موقعيت ارزيابي
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  شده استخراج (SO, WO, ST, WT) چهارگانه هايراهبرد
 سطر در داخلي ارزيابي ماتريس از شده استخراج ضعف و قوت نقطه هاي چهارگانه، هايراهبرد استخراج منظور به

 نوشته راست سمت ستون در خارجي هايعامل ارزيابي ماتريس از آمده دستهب تهديدهاي و هافرصت و وارد ماتريس باالي
 .تدوين شدند هاراهبرد ،موجود هايراهبرد بررسي و مقايسه با. )4(جدول  شدند

  
  .هاي چهارگانه توليد و صادرات پسته استان كرمانراهبرد -4جدول 

.W1 (W)  ضعف  نقطه هاي  W2. W3. W4. W5. W6. W7. W8. W9. W10. W11. W12. W13. W14. W15. W16. W17. W18. W19 

قوت  نقطه هاي  (S) S1,S2,S3,S4,S5. S6. S7. S8. S9. S10. S11. S12. S13 

 

 WOهاي راهبرد

بندي و هاي دانش بنيان در توليد، فرآوري، بستهايجاد و گسترش شركت
. W10 صادرات پسته  W8 . W6 . W3 . W1. O1 

اي، زير سطحي و شبه هاي نوين آبياري ( قطرهكارگيري روشهترويج و ب
.O8 سطحي) O11 . W11 . W4 . W3 . W1  

رساندن  به كمينه برايپالستيكي  خاكپوش ويژه هب خاكپوشاستفاده از 
.O6  خاك تبخير از سطح O9 . W6 . W4 . W3 . W1 

توسعه و بهبود شرايط انبارها و صنايع تبديلي منطبق بر استانداردهاي 
. O2 جهاني  W10 . W7 . W8 

.O6هاي كشاورزي دقيق كارگيري روشبه O9 . W6 . W2 . W3 . W1 

.O6مديريت كارآمد مقابله با آفت پسيل  O1 . W18 . W14 

 SOهاي راهبرد

اندازي راهسازي و برندهاي بازاريابي به همراه توسعه فعاليت
فروشگاه هاي عرضه مستقيم محصول پسته استان در داخل و 

.خارج از كشور  S11, S10, S9, S6, O11. O10. O3  
محصول پسته در بازار بورس ايجاد بازار بورس پسته يا معرفي 

كشاورزي و توسعه ابزارهاي آن مانند بازار اختيار   ل هايمحصو . S10, S9, S6, O3. O10 

.گسترش توليد پسته ارگانيك  S10, S9, S6, O11. O6. O10 

هاي كشور هاي توليد و صادرات پسته در ساير استانتوسعه فعاليت
.كاران استان با مشاركت مستقيم پسته S7, S5, S12. O6. O4 

گسترش روش هاي  وليد كنندگان پسته دربارهحمايت از تعاوني ت
.علمي  S10, S7, O6 

ها فرصت  O1,O2, O3,O4, O5. O6 O7. O8 O9. O10 . O11 

  WTهاي راهبرد
. T2.  T1گسترش بيمه خشكسالي    W5 . W4 . W1 

. T1  گذاري مناسب آب آبياري قيمتسياست   W3 . W1 

. T9.  T10    بخش خصوصي    كردنترويجي مورد نياز با فعالهاي توسعه فعاليت  W2 . W9 . W10 

هاي صادراتي و افزايش تسهيالت بانكي مورد نياز تشكلايجاد و حمايت از  
.T10 ها آن T11 . W9 . W17 . W10 . W8 . W7 

  STهاي راهبرد
.S4,S3 ,T2آبي مقاوم به شوري و كم رقم هاياستفاده از   T1 

.S10,  T6ايجاد و حمايت از صندوق هاي قرض الحسنه   T9. 

. S12.  S11تارز براي تجارهاي نوسانبيمه   T17 . T16 . T15 

 

.T1,T2 T3,T4 T5 تهديدها  T6 T7,T8 T9. T10 T11. T12 

 

   راهبردي اقدام و موقعيت ارزيابي ماتريس
 در و است ضعف دچار كرمان استان پسته صنعت دهدنشان مي تهديدها و هافرصت ضعف، قوت، طهنق واكاوي

 راهبردي اقدام و موقعيت ارزيابي ماتريس از ،صنعت اين موقعيت ارزيابي براي .كند عمل موفق تواندنمي تهديدها با مقابله
  است. آمده) 2در شكل ( نتيجه اين ارزيابي .شودمي استفاده
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 .ارزيابي موقعيت صنعت پسته استان كرمان -2شكل 

  
 شوند تدوينداخلي  ضعف هاينقطه سمت اصالح به هاراهبرد بايدو از اين رو  است تدافعي ناحيه در حاصل بردار

 آن جايگاه حفظ برايخواهد شد كه  مطلوب و پايدار صنعت موقعيت و وضعيتبنابراين زماني . شود پرهيز تهديدها از و
 .ه شوددر پيش گرفت تدافعي راهبرد

   خارجي و داخلي ماتريس
 از كه عددهايي. شودمي ستفادها خارجي و داخلي ماتريس از، خارجي و داخلي هايعامل همزمان واكاوي براي

 ارائه هايراهبرد موقعيت و شوندمي وارد ماتريس اين در اندآمده دست هب خارجي و داخلي هايعامل ارزيابي هايماتريس
 هايراهبرد ،ماتريس اين اطالعات براساس. دهندمي نمايش را كرمان استان پسته صنعت توسعه و گسترش منظور به شده
 تهديدهاي با شدن مواجه از و بخشد بهبود را خود ضعف هاينقطه تواندهب تا باشد تدافعي بايد كرمان استان در صنعت اين

  .)3(شكل  دپرهيزب خارجي
 

 4  5/2 1 
 
 

5/2 
 
 
 
1 
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 تدافعي راهبرد

III 

جمع نمره نهايي ماتريس ارزيابي عامل هاي (ماتريس داخلي و خارجي توليد و صادرات پسته استان كرمان -3شكل 
  .)داخلي
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  گيريتصميم
  كرمان استان پسته صادرات و توليد كمي راهبردي ريزيبرنامه ماتريس

 خارجي، و داخلي هايعامل ارزيابي ماتريس ايجنت ازكمي  راهبردي ريزي برنامه ماتريس تهيه ، برايمرحله اين در
 ريزيبرنامه ماتريس گستردگي دليل هب. شودمي استفاده راهبردي اقدام و موقعيت ارزيابي ماتريس و SWOT ماتريس
 آن اساس بر كهآورده شده است  مطلق جذابيت نمره تنها )5جدول ( در كرمان استان پسته صادرات و توليد كمي راهبردي
 اند.شده بنديرتبه هاراهبرد

  

  .كمي توليد و صادرات پسته استان كرمان راهبرديريزي ماتريس برنامه -5جدول 
  امتياز  راهبرد نماد رتبه

1  WO1 235/8  .بندي و صادرات پستهبنيان در توليد، فرآوري، بستهدانشهاي ايجاد و گسترش شركت  
2  SO1 112/8  .يم محصول پسته استان در داخل و خارج از كشورهاي عرضه مستقفروشگاهاندازي راهسازي و برندهاي بازاريابي به همراه توسعه فعاليت  
3  WO2 004/8  .اي ، زير سطحي و شبه سطحي)هاي نوين آبياري ( قطرهكارگيري روشهترويج و ب  
4  WO5 937/7  .هاي كشاورزي دقيقكارگيري روشبه  
5  WO3  835/7  .خاك از سطحآب رساندن تبخير  كمينهبهمنظور بهپالستيكي  خاكپوش ويژه هب ،خاكپوشاستفاده از  
6  WT4  782/7  .هاهاي صادراتي و افزايش تسهيالت بانكي مورد نياز آنتشكلايجاد و حمايت از  
7  SO3 774/7  .گسترش توليد پسته ارگانيك  
8  SO5 324/7  .هاي علميروشگسترش  بارهحمايت از تعاوني توليد كنندگان پسته در  
9  ST1  123/7  .آبيشوري و كم مقاوم بههاي پسته رقماستفاده از  
10  WO4 664/6  .توسعه و بهبود شرايط انبارهاي و صنايع تبديلي منطبق بر استانداردهاي جهاني  
11  SO2  321/6  .ختياراازار بكشاورزي و توسعه ابزارهاي آن مانند  محصول پسته در بازار بورس محصول هايايجاد بازار بورس پسته يا معرفي  
12  SO4 18/6  .كاران استانت مستقيم پستههاي كشور با مشاركهاي توليد و صادرات پسته در ساير استانتوسعه فعاليت  
13  ST3  912/5  .بازرگانانارز براي هاي نوسانبيمه  
14  WT2  649/5  .گذاري مناسب آب آبياريقيمتسياست  
15  WT3 031/5  .بخش خصوصيكردن هاي ترويجي مورد نياز با فعال توسعه فعاليت  
16  ST2  381/4  .هاي قرض الحسنهصندوقايجاد و حمايت از  
17  WO6 747/2  .مديريت كارآمد مقابله با آفت پسيل  

18  WT1 01/2  .گسترش بيمه خشكسالي  

    
بنيان در دانشهاي ايجاد و گسترش شركت"يعني  WO1 راهبرد كمي، راهبرديريزي اساس ماتريس برنامهبر  

ها راهبردبندي ديگر است. رتبه 235/8و داراي نمره جذابيت ترين راهبرد مهم "بندي و صادرات پستهتوليد، فرآوري، بسته
 آورده شده است.) 5ل (جدوجذابيت در هاي نمرهبر اساس مجموع 

 معيارهگيري چند تصميم

و  سلسله مراتبي فازي، تاپسيس ،هاي چند معيارههاي توليد و صادرات پسته استان كرمان از روشراهبردبندي اولويت براي
   است.هاستفاده شد 3الكتره 
  سلسله مراتبي فازي واكاويروش 

هاي گردآوري شده تشكيل ماتريس عملكرد انتخاب شوند. با عنايت به شاخص برايهاي متناسب در ابتدا الزم است شاخص
هاي ارزيابي نظران و خبرگان اين حوزه، شاخصهاي صاحبهاي مشابه و اخذ ديدگاهاز منابع گوناگون، پس از حذف شاخص

استفاده شد كه  ه مراتبي فازيسلسلاز روش  ،هاتعيين وزن شاخص براياند. ) ارائه شده6در ستون پنجم جدول ( راهبردها
 آورده شده است.) 6جدول (در نتايج آن 
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  .سلسله مراتبي فازيارزش وزني معيارها و زير معيارها با روش  -6جدول 

  زيرمعيار mCR gCR†  وزن  معيار
وزن زير 
  معيارها

  نهاييوزن 

تناسب با شرايط 
  موجود در منطقه

1C 

3300/0 0093/0  0145/0  

SC1(  196/0( فرهنگتناسب پذيري با   064/0  

SC2( 391/0(دستيابي به شرايط اجراي راهبرد  129/0  

SC3( 232/0(تداوم دسترسي به شرايط اجراي راهبرد  076/0  

تناسب پذيري با منابع انساني( وجود نيروي متخصص 
 )SC4( مورد نياز)

181/0  059/0  

مقبوليت  شاخص
  ميان بهره بران

2C 

2820/0 1281/0  1200/0 

SC5(  57/0(تامين منافع بهره بران و سودآوري  16/0  

SC6( 43/0(يپايداري درآمد و كاهش ريسك درآمد  121/0  

هاي شاخص
 3C اجرايي

3880/0 0027/0  0065/0  

SC7(  31/0(پذيري از نظر منابعامكان  119/0  

ساختارهاي مورد نياز پذيري از لحاظ وجود زيرامكان
 )SC8(اجراي راهبرد

33/0  128/0  

SC9( 36/0(هزينه اجراي راهبرد  139/0  

†Consistency ratio 

 

تامين "زير شاخص  ،ترين زيرشاخص از ديد خبرگان تيم پژوهشيشود مهممشاهده مي )6جدول (طور كه در  همان
 شرايطدستيابي به "و  139/0با وزن  "راهبردهزينه اجراي ". پس از آن است 16/0با وزن  "و سودآوري بهره برانمنافع 
از لحاظ وجود زيرساختارهاي مورد نياز اجراي  يپذيرامكان"سوم و  دوم و در جايگاهترتيب به، 129/0با وزن  "راهبرداجراي 
  اند. در جايگاه چهارم قرار گرفته 128/0با وزن  "راهبرد
 تاپسيسروش 

 تاپسيسبه منظور اجراي  ،سلسله مراتبي فازي واكاويدست آوردن وزن معيارها و زيرمعيارها با استفاده از روش  هپس از ب
اي طراحي و ميان شد. پرسشنامه ارزيابي و امتيازدهي ويژهها بر اساس هر شاخص محاسبه راهبردماتريس عملكرد ارزيابي 

الكتره و  تاپسيسروش دست آمد كه پيش از اعمال بهپرسشنامه فازي  9در مجموع آوري توزيع شد و پس از جمعخبرگان 
ها تبديل به يك ماتريس عملكرد فازي شدند و ماتريس واحد فازي با عمل غيرفازي كردن تبديل به ماتريس قطعي ماتريس 3

 بر اساس هر شاخص است. راهبردكننده امتياز هر كه بيان )7(جدول  گرديد

دست آمده از روش سلسله مراتبي فازي، روش تاپسيس هاي بهگيري قطعي و وزنفاده از ماتريس تصميمبا است
هاي دانش ايجاد و گسترش شركت"دهد راهبرد ) ارائه شده است. اين جدول نشان مي8اجرا شد كه نتيجه آن در جدول (

عملكرد را دارد و در رتبه اول اجرايي قرار گرفته است. ترين مطلوب "بندي و صادرات پستهبنيان در توليد، فرآوري، بسته
توسعه "در جايگاه دوم و راهبرد  "اي، زيرسطحي و شبه سطحي)هاي نوين آبياري ( قطرهكارگيري روشترويج و به"راهبرد 
  در جايگاه آخر قرار گرفته است. "هاي ترويجي مورد نياز با فعال كردندن بخش خصوصيفعاليت
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  .ماتريس تصميم گيري قطعي -7جدول 

  راهبردها
هاراهبردهاي ارزيابي شاخص  

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 

SO1 714/7  571/6  571/7  143/7  143/8  429/8  714/7  429/7  571/7  

SO2 6 143/5  571/6  143/7  429/5  81/5  714/5  286/6  143/5  

SO3 714/6  571/5  286/7  857/6  286/7  667/4  429/7  6 714/5  

SO4 857/6  571/6  476/6  6 19/7  19/6  714/5  571/6  857/5  

SO5 714/5  571/6  857/4  6 571/5  095/4  6 143/5  429/3  

WO1 286/7  714/6  571/6  19/7  143/7  286/8  143/7  286/6  143/6  

WO2 857/6  429/7  143/7  143/7  857/6  286/6  286/6  6 857/4  

WO3 6 429/6  143/6  857/6  571/6  857/6  6 429/5  714/5  

WO4 571/6  571/5  333/7  619/7  714/6  286/6  571/5  571/5  857/5  

WO5 714/5  714/6  286/6  857/6  714/6  429/5  857/6  429/5  714/4  

WO6 571/4  286/4  143/6  905/6  857/5  143/5  714/4  714/4  4 

ST1 286/7  571/5  714/6  571/6  714/6  143/7  571/6  714/5  429/6  

ST2 714/6  286/5  714/4  714/4  286/5  857/4  714/5  571/4  857/5  

ST3 095/5  286/6  286/4  19/6  714/5  429/5  571/5  143/5  429/6  

WT1 143/6  714/5  429/6  143/6  286/7  143/7  143/6  143/4  857/7  

WT2 143/5  714/5  857/6  714/6  286/6  429/5  143/5  6 6 

WT3 714/3  4 714/5  143/7  857/4  143/5  857/5  143/6  286/7  
WT4 714/6  714/6  571/4  905/4  714/6  429/5  429/4  143/4  857/6  

   

 .هاي توليد و صادرات پسته استان كرمان با روش تاپسيسراهبردرتبه بندي  -8جدول 

  آرمانينزديكي به راه حل   راهبرد نماد رتبه

1 WO1  665/0  .هبندي و صادرات پستهاي دانش بنيان در توليد، فرآوري، بستهايجاد و گسترش شركت  

2 WO2  65/0 اي ، زير سطحي و شبه سطحي).قطره هاي نوين آبياري (كارگيري روشهترويج و ب  

3 SO1 
عرضه مستقيم محصول پسته استان در هاي فروشگاهاندازي راهسازي و برندهاي بازاريابي به همراه توسعه فعاليت

   .داخل و خارج از كشور
64/0  

4 SO4 578/0     .كاران استانهاي كشور با مشاركت مستقيم پستههاي توليد و صادرات پسته در ساير استانتوسعه فعاليت  

5 WO5  573/0      .هاي كشاورزي دقيقكارگيري روشبه  

6 WO3   54/0 .خاكاز سطح آب رساندن تبخير  كمينهبه  برايپالستيكي  خاكپوش ويژه هب خاكپوشاستفاده از  

7 SO3  .533/0 گسترش توليد پسته ارگانيك  

8 ST1   531/0  .آبيمقاوم به شوري و كمهاي پسته رقماستفاده از  

9 WO4 503/0 .توسعه و بهبود شرايط انبارهاي و صنايع تبديلي منطبق بر استانداردهاي جهاني  

10 SO5   491/0 هاي علمي.روشگسترش از تعاوني توليد كنندگان پسته در باره حمايت  

11 SO2 
ارهاي آن مانند ايجاد بازار بورس پسته يا معرفي محصول پسته در بازار بورس محصوالت كشاورزي و توسعه ابز

 .بازار اختيار
468/0  

12 WT2  432/0 گذاري مناسب آب آبياري.قيمتسياست  

13 WT1  426/0                                    .گسترش بيمه خشكسالي  

14 WO6  414/0  .مديريت كارآمد مقابله با آفت پسيل  

15 WT4   366/0  .هاهاي صادراتي و افزايش تسهيالت بانكي مورد نياز آنتشكلايجاد و حمايت از  

16 ST3   358/0                               .بازرگانانارز براي هاي نوسانبيمه  

17 ST2  318/0 .هاآن و حمايت از ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه  

18 WT3  277/0 .بخش خصوصيكردن هاي ترويجي با فعال توسعه فعاليت  
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 3الكتره روش 

عملكرد  دهي شدند.و رتبه واكاويتاپسيس روش در  نخست راهبرد شش، 3الكتره در اين بخش با استفاده از روش 
و وزن معيارهاي  vو آستانه وتو  p، آستانه برتري qها نسبت به هر يك از معيارها، حدود آستانه بي تفاوتي راهبردهر يك از 

 ) گزارش شده است.9در جدول ( سلسله مراتبي فازيدست آمده از هب

 .آستانهها نسبت به معيارها و حدود راهبردعملكرد  -9جدول 

 راهبردها
هاراهبردهاي ارزيابي شاخص  

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 

WO1 857/6  428/7  142/7  142/7  857/6  285/6  285/6  6 857/4  

WO2 285/7  714/6  571/6  19/7  142/7  285/8  142/7  285/6  142/6  

SO1 714/7  571/6  571/7  142/7  142/8  428/8  714/7  428/7  571/7  

SO4 857/6  571/6  476/6  6 19/7  19/6  714/5  571/6  857/5  

WO5 714/5  714/6  285/6  857/6  714/6  428/5  857/6  428/5  714/4  

WO3 6 428/6  142/6  857/6  571/6  857/6  6 428/5  714/5  

Indifference (q) 09/0  12/0  07/0  1/0  11/0  16/0  12/0  12/0  14/0  

Preference (p) 2/0  24/0  15/0  21/0  19/0  28/0  25/0  25/0  26/0  

Veto (v) 35/0  35/0  33/0  34/0  31/0  35/0  38/0  37/0  38/0  

Weight (w) 064/0  129/0  076/0  059/0  16/0  121/0  119/0  128/0  139/0  

  
هاي عرضه اندازي فروشگاهراهسازي و برندهاي بازاريابي به همراه توسعه فعاليت" راهبرد كه شودمشاهده مي   

كارگيري هترويج و ب"هاي راهبردو پس از آن دارد در رتبه اول قرار  "مستقيم محصول پسته استان در داخل و خارج از كشور
هاي استان ديگرهاي توليد و صادرات پسته در توسعه فعاليت"، "اي، زيرسطحي و شبه سطحي)هاي نوين آبياري (قطرهروش

رساندن  كمينهبه  برايپالستيكي  خاكپوش ويژه هب خاكپوشاستفاده از "، "كاران استانكشور با مشاركت مستقيم پسته
به " و "بندي و صادرات پستههاي دانش بنيان در توليد، فرآوري، بستهايجاد و گسترش شركت"، "خاك از سطحآب تبخير 

  .دارند هاي دوم تا ششم قراردر رتبهترتيب   به "هاي كشاورزي دقيقكارگيري روش
  

 هانتيجه گيري و پيشنهاد

ضعف تاكيد  نقطه هايو رفع تهديدها هايي كه بر مقابله با راهبرد، كمي راهبرديريزي برنامهماتريس  هاييافتهدر   
بندي و صادرات در توليد، فرآوري، بستهبنيان دانشهاي ايجاد و گسترش شركت " راهبرد. دارندهاي باال قرار دارند در رتبه

هاي راهبردهاي تدافعي است. پس از آن راهبردبيانگر تاكيد بر  ، داردكه در اين ماتريس در جايگاه اول قرار  ،") WO1پسته (
 و داخل در هاي عرضه مستقيم محصول پسته استانسازي و راه اندازي فروشگاهبرندهاي بازاريابي به همراه توسعه فعاليت "

هاي به كارگيري روش"، ")سطحي شبه و سطحي زير اي،قطره( هاي نوين آبياري كارگيري روشهترويج و ب"، "كشور از خارج
 در رتبه آخر اهميت است. "گسترش بيمه خشكسالي " راهبردو  دارندردر جايگاه دوم تا چهارم قرا بيترتبه "كشاورزي دقيق

ارتقا و حفظ جايگاه صنعت پسته استان كرمان در توليد و صادرات،  دهد برايميچندمعياره نشان  تاپسيسنتايج 
ترين عملكرد كه مطلوب ،"بندي و صادرات پستهبنيان در توليد، فرآوري، بستهدانشهاي ايجاد و گسترش شركت" راهبردبايد 

ترويج  "هاي راهبردانتخاب و اجرا شود و پس از آن به ترتيب  اهبردرترين به عنوان مهم ،و در رتبه اول اجرايي است داردرا 
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هاي بازاريابي به همراه توسعه فعاليت "و  " )سطحي شبه و سطحي زير اي،قطره( هاي نوين آبياري كارگيري روشهو ب
هاي توسعه فعاليت"و  "كشور از خارج و داخل در استان هاي عرضه مستقيم محصول پستهفروشگاهاندازي راهسازي و برند

ها راهبردبندي رتبه هاجرا شوند. نتيج "استان كارانپسته مستقيم مشاركت هاي كشور باتوليد و صادرات پسته در ساير استان
رتبه  WO1 راهبرد ،اما در هر دو روش ،است كمي راهبرديريزي برنامهبندي ماتريس متفاوت با نتايج رتبه تاپسيسروش در 

  جايگزين يكديگر در جايگاه دوم و سوم شدند.  SO1و  WO2 راهبردو دو است نخست را كسب كرده 
بندي بار ديگر رتبه 3الكتره روش ها با راهبرداين  ،تاپسيسبندي برتر در رتبه راهبردتر شش دقيق واكاوي براي

 هاي عرضه مستقيم محصول پستهاندازي فروشگاهراهسازي و برندهاي بازاريابي به همراه توسعه فعاليت" راهبردشدند كه 
در  ")سطحيو شبه يرسطحيز ي،ا(قطرههاي نوين آبياري كارگيري روشهترويج و ب"و  "كشور از خارج و داخل در استان

 از سطح آبتبخير رساندن كمينه به براي يكيپالست خاكپوش ويژه هب خاكپوشاستفاده از "هاي راهبردرتبه اول و دوم و 
در  "استان كارانپسته مستقيم مشاركت هاي كشور باهاي توليد و صادرات پسته در ساير استانتوسعه فعاليت"و  "خاك

در  "بندي و صادرات پستههاي دانش بنيان در توليد، فرآوري، بستهايجاد و گسترش شركت" راهبرد .رتبه سوم قرار گرفتند
بندي در جايگاه نخست بود. اين رتبه تاپسيسو  كمي راهبرديريزي برنامهكه در دو روش  جايگاه چهارم قرار گرفت در حالي

  معياره معمولي است.هاي چنداوتي با روشتفبندي براساس حدود آستانه وتو، برتري و بيرتبهبيانگر تفاوت 
پسته استان  يدنشان داد كه صنعت تول يو خارج داخلي هايعامل يابيارز يسو محاسبه ماتر SWOT واكاوي

نشان  ،ها در پژوهش حاضرراهبردترين به عنوان مهم ،هاي تدافعيراهبردانتخاب  .ندارد يبخش يتچندان رضا وضعيتكرمان 
صادقي و  هايبررسينتايج با گيري اين نتيجه تا موقعيت درخشان پسته استان كرمان حفظ شود.شود  داد كه بايد تالش

 پسته صادرات به منظور توسعهرا كارانه ) انتخاب راهبردهاي محافظه15اما طابلي و يداللهي ( ،) مطابقت دارد4همكاران (
در اين چهارچوب از توانند ميهايي كه راهبرد ،بررسي اين در آمده دستهب نتايج به توجه اب. اندكردهكرمان پيشنهاد  استان

  ند از:ابه ترتيب اهميت عبارتشوند متزلزل شدن موقعيت آن از و مانع كنند موقعيت اين صنعت دفاع 
 سطحي)اي ، زير سطحي و شبه هاي نوين آبياري ( قطرهكارگيري روشهترويج و ب. 

  خاك تبخير از سطح كردن كمينهرايپالستيكي ب خاكپوش ويژهبه خاكپوشاستفاده از. 

 كاران استانهاي كشور با مشاركت مستقيم پستههاي توليد و صادرات پسته در ساير استانتوسعه فعاليت. 

 بندي و صادرات پستهبنيان در توليد، فرآوري، بستهدانشهاي ايجاد و گسترش شركت. 

 هاي كشاورزي دقيقكارگيري روشبه.  
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Evaluation of Export and Production Strategies of Pistachio in 

Kerman Province Applying Fuzzy AHP and Electre III 
 

M. Zibaie, E. Heshmati Rafsanjani and A. Sheikhzeinoddin1, 2 

 

Although Iran is aleading pistachio producing and exporting country, it faces various 

challenges such as reluctance or inability of producers to use advanced technologies and 

modern methods in producing, packaging and exporting. Developing and even keeping 

sharers in the world’s market requires the adoption of appropriate strategies. The aim of this 

study was to evaluate production and export strategies of pistachio in Kerman province in 

order to improve Iranian pistachio competitiveness in global market. In the first stage of this 

study the evaluation matrices of external and internal factorswere set up. In the second stage, 

alternative strategies were identified by aligning key external and internal factors and using 

Strength- Weakness- Opportunity- Threat matrix, Strategic Position and Action Evaluation 

matrix and the internal-external matrix. In the he third section, evaluates the strategies 

identified in section two were evaluated using a quantitative strategic planning matrix and 

prioritizing the alternative strategies according to criteria via TOPSIS and ELECTRE-III 

technique. Results indicated that pistachio industry in Kerman is internally and externally 

weak and current strategies are neither capitalizing on opportunities nor avoiding the 

external threats. Consistent with the final prioritization, the strategies known to be superior 

to the other strategic alternatives include developing marketing activities and enhancing the 

capability to build the Iranian pistachio brand through market and consumer research, using 

modern irrigation systems, promoting cultivation of pistachios and related activities in other 

provinces of the country with the direct participation of Kerman pistachio farmer and using 

mulch and plastic cover.  

 

Key words: ELECTRE-III, Export and Production Strategies, FAHP, Pistachio, TOPSIS. 
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