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 چکیده

بخش کشاورزی  ، موجب توسعهپسماندهاکاهش همراه با که است از راهبردهایی  استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی

هدف اصلی  بین دو بخش صنعت و کشاورزی است. سودمند یارتباط راه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی ،در حقیقت .شودمی

 باغبانیهای محصول روی صنایع تبدیلی و تکمیلیپیشها و تهدیدهای قوت، ضعف، فرصتهای جنبهشناسایی  بررسیاین 

هدف  نظراز  هک ،پژوهشدر این استفاده شد.  4راهبردیهای سازه واکاویاز رویکرد . برای این منظور استان فارس است در

و تکمیل  مصاحبه حضوریبه شیوه میدانی و مورد نیاز  هایداده ،ی استواکاوی –کاربردی و روش اجرای آن نیز توصیفی

 15 ،دهندگاننظر پاسخ بنا به. شدآوری گرد 1398نفر از خبرگان صنایع کشاورزی استان فارس در سال  20پرسشنامه با 

تعیین ین صنعت ااثر گذار بر توسعه  یبرون هایاز عاملتهدید  5فرصت و  5 و اخلید هایسازه ازنقطه ضعف  38نقطه قوت و 

-داخلیهای املعماتریس  چهارمناحیه در استان فارس  باغبانیتبدیلی و تکمیلی صنایع  که دادنشان ها بررسینتایج . ندشد

 باید بتواندفارس  استان باغبانیسخنی، صنایع تبدیلی و تکمیلی به  بهترین راهبرد است. رقابتی راهبرد خارجی قرار دارد و

های نتیجهر اساس ب، سرانجام. کاهش دهد ،به فرصتها آناز تهدید را با تبدیل برآمده های هزینه قوت خودهای جنبهبا تقویت 

شخیص ت بررسیمورد های دانش بنیان در صنایع ، ایجاد و گسترش شرکتراهبردترین مهم راهبردیریزی ماتریس برنامه

های ش شرکتایجاد و گستراستان  باغبانیهای محصولتوسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی  برای الزم است. بنابراین شدداده

  گیرد.  قرارگیران و تصمیمسیاستگذاران  هایاولویتدر بنیان  دانش

 .کمی راهبردی کمّیماتریس  ،باغبانیتبدیلی  عتصن ،راهبردیهای سازهرویکرد واکاوی : ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه

های بازاررسانی و نظام بازاریابی به ویژه در کشورهایی که از زیرساخت ،اساسی بخش کشاورزیهای دشوارییکی از 

(. 2شود )می% گفته 35تا  13از های گوناگون محصولست که برای هافراوردهاین  زیادهای پسماندمند نیستند، مد بهرهآکار

مصرف، نداشتن بازار درست توان به پراکندگی روستاها، نداشتن الگوی میرا در بخش کشاورزی  بودن نسبی پسماندهازیاد
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 دزیاپسماندهای از  مقصود(. 7) ستادر سال ها محصولمناسب تولید و فصلی بودن عرضه در مقابل تقاضای پیوسته این 

که به مصرف نهایی برسند این از پیش  ،به ویژه آب ،از منابع تولیدی چشمگیر یاست که مقدار آنکشاورزی های محصول

گیرد، تولیدی در بخش کشاورزی قرار میهای نهاده دیگرکه در کنار مسئله بحران آب و گاه آنروند. این موضوع هدر می

 . کندمیمناسب برای فائق آمدن بر این چالش را دو چندان  راهبردیلزوم یافتن 

( موجب 9اهمیت نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد و توسعه اقتصادی و استقالل سیاسی کشورها )

 ترینیکی از اساسیفقر و توزیع درآمد در روستاها برای برطرف کردن های الزم شده که توسعه کشاورزی و اتخاذ سیاست

های ه و نیروی کار در فعالیتکارگیری سرمایبهمستلزم این امر  ،متخصصاناز  رخیاعتقاد ببه و  ها باشدی دولتدغدغه

مهم در حوزه  هاییکی از بخش ،های موجودبخش کشاورزی با وجود چالشسوی دیگر، از  (.24، 1) کشاورزی استغیر

در تحقق شعار رونق و  یهای بالقوه موجود نقش مؤثرکارگیری ظرفیتهبا برود و انتظار میشود اقتصاد کالن شناخته می

نیازمند تمرکز بر راهکاری است که در باال مطرح شده های دشواریبه همراه ها چشمداشتاین  .باشدداشتهجهش تولید 

پسماندها موجب کاهش ها به توسعه روستا بر کمکافزون ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و افزایش درآمد کشاورزان با واند تب

که در این زمینه هستند صنایع تبدیلی و تکمیلی از راهبردهایی  کشاورزی گردد. های محصولو ایجاد ارزش افزوده برای 

به ویژه  های اخیر کشورهای آسیاییدههتجربه  (.12)کنند میباال بردن عملکرد، از اتالف منابع جلوگیری همراه با و  ندمؤثر

اثرگذار بر فرآیند توسعه روستایی در این کشورها پرداختن های عاملدهد که یکی از هندوستان، چین و کره جنوبی نشان می

تواند راه میتوسعه صنایع فرآوری کشاورزی به دو  ،(. در واقع33، 11به صنایع فرآوری کشاورزی و رشد آن بوده است )

کارگیری کشاورزان فقیر در بهکشاورزی و دیگری های محصولیکی خرید  بشود؛ی روستایی هاموجب کاهش فقر در منطقه

کنندگان و سود بیشتر تولیدکنندگان، حفظ ارزش غذایی محصول مصرف زیاد مطلوبیتیابی به (. دست32ها )کارخانه

توان برشمرد توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می است که برایهایی مزیتاز دیگر نیز ای کشاورزی، استفاده از منابع منطقه

(15 .) 

هستند که ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بخش کشاورزی هایی آنصنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

گفته ای از صنایع تعریف اداره صنایع و توسعه روستایی جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی به مجموعهبرابر. دارند

وری، ارــفآوری و لــعمبرای  هاییگیاهی و دامی، گامأ ـمنشتغییر فیزیکی و شیمیایی روی مواد اولیه با  ایجادکه با  شودمی

صنایع تبدیلی به آن  ، . در تعریف دیگربرداشته شود هاآوردهیع فرزتوو سانی زارربا ،اریدــنگهی، دــبندرجهی، دــبنتهــبس

تر و افزایش ارزش اقتصادی ، عرضه مناسببهترکشاورزی برای مصرف  ایوردهاها فرکه در آن شودمی گفتهگروه از صنایع 

 ایبه نحوی که ماهیت محصول جدید با ماهیت ماده اولیه یکسان ولی محصول نهایی ماده ،به شکل دیگری تبدیل شود

توسعه صنایع تبدیلی  ،المللیای و بیندر بازارهای منطقهجهانی، حضور  شرایط و مقتضیاتدر کشور ما به دلیل  .جدید باشد

قانون برنامه پنج ساله چهارم  18که در ماده به طوری ،(25) شودتر میروز به روز ضروری و تکمیلی در بخش کشاورزی

گذاری در سرمایه ،بنابراینتوسعه کشور نیز بر حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تاکید شده است. 

آموزش  یکارگیری نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی به همراه ارتقاههای شغلی و بصنایع تبدیلی و تکمیلی با ایجاد فرصت

 (.18آورند )میتوسعه مناطق روستایی فراهم برای مناسب  هاییزمینه ،هاو سطح مهارت

این که  این است نشانگرها شاخص ،های توسعه کشورمحوری بودن گسترش صنایع کشاورزی در برنامه با وجود

صنایع کوچک جایگاه  بودنریزی و مدیریت، نامشخصبرنامه مانند هستند روبهرو و تنگناهای گوناگونیها دشواریصنایع با 
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. نکته مهم این است که ایجاد (10) و توسعه پژوهش ،و  ضعف در نوآوری ،و متوسط در کشور، ضعف بازاریابی و بازاررسانی

شکافی الزم  طلبد و باید با دقت و موخود را می ویژههای ها و ظرافتو توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، پیچیدگی

نقش دارند و برای توسعه صنایع تبدیلی  گوناگونهای عامل .(16) به دنبال داشته باشد اثرهایی پذیرفتنیبه اجرا در آید تا 

 . (20) منطقه از نظر تامین مواد اولیه برای ایجاد صنایع تبدیلی استقابلیت ،  هابین آندر 

از توجه دهد که استان فارس در تولید بخش قابل کشاورزی در سطح کشور نشان می هایمحصولوضعیت تولید 

استان فارس  شوددیده می 1گونه که در جدول همان. را داردرتبه برتر  ،باغبانیهای فراوردهاز جمله  ،کشاورزیهای فراورده

این بخش در  سهم قابل توجهدهنده اول است و این نشان باغبانیهای فراوردههای کشور و میزان تولید سطح باغ نظراز 

این استان قطب تولید تا موجب شده  ،های متفاوتاقلیمتنوع و وجود  ،کشاورزی استان و کشور است. در واقعتولیدهای 

کشاورزی به تنهایی های محصولوجود شرایط طبیعی مناسب در تولید  ،با این حالدر کشور باشد.  باغبانیهای محصول

، فصلی زیادسادپذیری کشاورزی همچون فهای محصولهای خاص ویژگیبه رشد و توسعه اقتصادی گردد.  جرتواند مننمی

استان فارس با توجه به سطح تولید مناسب  توان با توسعه صنایع تبدیلی مدیریت کرد.را می هاآن زیادپسماندهای بودن و 

ها نشانهاز صنعتی شدن استان بردارد. برای تواند با توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با آن گامی مؤثر می باغبانیهای محصول

به دلیل اما های صنعتی قرار دهد خود را در زمره استان تا است  همواره تالش کردهاگرچه این استان  برمی آید کهچنین 

بررسی وضعیت کنونی  ،. بنابراینشودموفق به این امر نتوانسته است به شکلی قابل قبول  ،های خودمناسب از پتانسیلنادرک 

تواند سیاستگذاران را به سمت راهبردهای مناسب این صنایع می خارجیو ارزیابی محیط  باغبانیهای محصولصنایع تبدلی 

بهبود وضعیت و توسعه شناسایی راهبردهای مؤثر در  ،بررسیبهبود و توسعه این صنایع رهنمون سازد. هدف از این به منظور 

 است.  در استان فارس در نظر گرفته شده باغبانیهای محصولصنایع تبدیلی و تکمیلی 

 

 .1397در سال  باغبانیهای محصولتولید  قدارهای کشور و مجایگاه استان فارس از نظر سطح باغ -1جدول 

 

مانند هر صنعت  ،استان فارس باغبانیهای محصولای در صنایع تبدیلی و تکمیلی توسعههای هدفرسیدن به 

بررسی  تقسیم کرد، یکی توان به دو گروهبررسی وضعیت کنونی را مینیازمند شناخت وضعیت کنونی خویش است. دیگر، 

(. 17ها و تهدیدها )بررسی محیط خارجی شامل فرصتری دیگو  ،ضعفهای نشانهقوت و های نشانهمحیط داخلی شامل 

صنایع تبدیلی و تکمیلی وضعیت کنونی بررسی در زمینه  های متعددیپژوهشهای اخیر در سالد که ندهنشان می هابررسی

  سطح یا تولید عنوان

 میلیون هکتار 90/2 بارور و بارور( نا) های کشورباغسطح 

 هکتار 360172 بارور و بارور(نااستان فارس )های باغسطح 

 1 های کشورباغرتبه استان فارس از نظر سطح 

 میلیون تن 5/20 کشور  باغبانیهای محصولتولید  قدارم

 تنمیلیون  053/3 استان فارس باغبانیهای محصولتولید  قدارم

 1 باغبانیهای محصولرتبه استان فارس از نظر تولید 

  .(26) منبع: آمارنامه کشاورزی
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مورد های موجود در صنایع و چالشها دشواری تمرکز بیشتر بر بررسی هادر بخشی از این  .بخش کشاورزی شده استدر 

داخلی و خارجی راهبردهای مناسب های عاملو در بخشی دیگر با ارزیابی  (29، 23 ،22، 20، 14 ،5) بررسی بوده است

گزارش در  ،نمونهبرای  شده است.ارائه  هابررسی( که در ادامه جزئیات بیشتری از این 33، 28، 17 ،8نهاد شده است )پیش

با شاورزی در شهرستان فریدن گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کهای دشواریبه بررسی  (5) همکاران اقبالی و

اقتصادی، تولیدی، های دشواریکه دهد میاین مطالعه نشان بروندادهای . پرداخته شده استاستفاده از روش سلسله مراتبی 

 مرادی و همکاران. استاصلی گسترش صنایع تبدیلی در این شهرستان های دشواریساختاری، محیطی و زیرساختی از 

و  کردندارزیابی  NVivoبا استفاده از نرم افزار را  های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاهچالش نیز( 22)

نبود رسانی و اطالعمرتبط با نیروی کار، ضعف در های دشواری ،های دولت، کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزحمایتدر ضعف 

بررسی در  (23) میرزایی و همکارانشده دانسته اند. گفتهروی صنایع پیشهای بازدارندهترین مهم را ریزی راهبردیبرنامه

عاملی نشان دادند  واکاویمدل  کارگیریهب وفرین در استان خوزستان آهای کوچک و متوسط کارتوسعه بنگاه هایبازدارنده

در شوند. بندی میگذاری دستهبازدارنده مورد توافق در چهار عامل زیرساختی، بازاریابی، مدیریتی و سیاستعامل های که 

برنده ایجاد و توسعه صنایع پیشهای عاملبازدارنده های عاملبر  افزون (20) کالنتری و همکارانتوسط دیگر،  پژوهشی

 روشاطالعات با استفاده از  واکاویتجزیه و نتیجه  .را نیز بررسی کردندتبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی 

ایجاد صنایع در این استان مربوط به اعطای تسهیالت بانکی است. های دشواریترین عاملی نشان داد که مهم واکاوی

 چگونه بهکه افزایش هر گونه تسهیالت اعطایی به صنایع تبدیلی کشاورزی  استهنشان داد( 14) شریفیانهای بررسی

قیمت و آسان را ارزان. او دسترسی به تسهیالت انجامدمیپیشرفت این صنایع و رشد و توسعه بخش کشاورزی و روستایی 

در ( 25) پور طباطبایینوری و نیلی. داندروستایی میهای منطقهترین عامل در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مهم

از روش  ،کارهای توسعه آن در شهرستان فالورجانپژوهشی با عنوان جایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و راه

ترین کشاورزی را مهمهای محصولاز ای پارههای منطقه، مازاد تولید در اشاره به توانمندیبا  ها  . آنکردنددلفی استفاده 

های مبتنی بر توسعه ( در پژوهشی پتانسیل29) راندنی .انددانستهاستقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی برای شرایط مناسب 

دست یافت که دسترسی به بازار و رقابت، فناوری، امکانات مالی نتیجه صنایع کشاورزی در سریالنکا را بررسی کرد و به این 

 کشاورزی هستند.های محصولاصلی انگیزه  مردم برای استفاده از صنایع در های عاملو در دسترس بودن نیروی کار 

 ،اندقرار گرفته یواکاوبرنده به تنهایی مورد بازدارنده یا پیشهای عاملها که در آن یاد شدههایی بررسیبرخالف 

توسعه برای سعی در ارائه راهبردهای مناسب داخلی و خارجی های عاملبا بررسی جزئیات بیشتری از ها در برخی از پژوهش

راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و هایشان در بررسی( 8بزرگمهر و همکاران ) برای نمونه،صنایع مورد مطالعه داشتند. 

نتیجه . اندکردهارزیابی   1 (SWOT) راهبردیهای عامل واکاویبا استفاده از رویکرد را  استان خراسان شمالی باغبانیتکمیلی 

اساسی در واحدهای تبدیلی دشواری اما  ،در حوزه فعالیتی وجود دارد هابرخی دشواریاین پژوهش نشان داد که گرچه  های

دقیق صاحبان غیرریزی که این عامل منجر به برنامهگردش است، به طوریکمبود سرمایه در و  استان باغبانیو تکمیلی 

فال سلیمان  ،دیگر پژوهشیدر  است.شده تولیدی های بروز دشواریدر خرید مواد اولیه و به تبع آن  باغبانیصنایع تبدیلی 

 SWOT واکاویه پایدار از مدل ستای توسعتوانمندی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در را واکاوی( در 17و صادقی )

 
1. Strength- Weakness- Opportunity- Threat (SWOT) 



 ، ایرانباغبانی استان فارس هایراهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصول

5 

 

شده ارائه های کل راهبرد ،پتانسیل موجود برای گسترش بخش کشاورزی مهیاست. همچنین که ندنشان داد وکردند استفاده 

وری از منابع آبی بندی شد که اولویت با راهبرد افزایش بهرهاولویت   1(QSPM) هاریزی راهبردی برنامهبر اساس ماتریس کمّ

های صنایع کشاورزی در استان هنان چین بر اساس ارزیابی توسعه فرصتدر ( 33) ژانگ و فنگو تدوین الگوی کشت بود. 

های شاخصقوت و فرصت توسعه صنایع این استان بسیار بیشتر از های شاخصبه این نتیجه رسیدند که  SWOT-AHPروش 

های از راهبرد داخلی سودمندی هایهای خارجی و  توسعه باید با در نظر گرفتن فرصتبرای ضعف و تهدیدهای آن است و 

 واکاویوضعیت صنایع کشاورزی در هند با استفاده از هایشان در باره بررسیدر ( 28) کومار و نایین .کرداستفادهتلفیقی 

SWOT نشانه های غذایی و دانه در داشتن رکود تولید قوت کشاورزی هندوستاننشانه ترین به این نتیجه رسیدند که مهم

ترین تهدید و اقلیمی را به عنوان مهم هایهمچنین فرسایش خاک و تغییراین پژوهندگان ضعف آن عملکرد پایین است. 

  روی کشاورزی هند عنوان کردند.های پیشعنوان بهترین فرصتبهارگانیک را  هایمحصولکشاورزی دیم و تولید 

زمینه که در شود میآشکار  ،باغبانیهای محصولپیشین و جایگاه استان فارس در تولید های پژوهشبا بررسی 

است. هدف از  هبررسی نشدو تدوین راهبردهای توسعه آن تا کنون  در این استان باغبانیصنایع تبدیلی و تکمیلی ارزیابی 

 ،رای این منظور. باستدر استان فارس  باغبانیهای محصولصنایع تبدیلی و تکمیلی  راهبردهای توسعهشناسایی ، این مطالعه

این  قوت و ضعف پیش رویهای شاخصبه منظور شناسایی  استفاده شد.  (SWOT) راهبردیهای عامل واکاویاز رویکرد 

خارجی  هایعامل ها و تهدیدها از ماتریس ارزیابیشناسایی فرصتبرای و ( IFE)داخلی های عاملاز ماتریس ارزیابی  ،صنایع

(EFE استفاده شد. موقعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان فارس در ماتریس داخلی و خارجی ) انجامسرمشخص و نیز 

 شد. ارائه ( QSPMها با استفاده از ماتریس کمی راهبردی )راهبردبندی دهی و اولویترتبه

 

 هامواد و روش

 راههای موجود از انتخاب واکاویمحیط خارجی و داخلی آن،  واکاویفعالیت اقتصادی شامل هر های راهبردتدوین  

ها بر ارزیابی گزینه باکه  ستهاراهبردترین و شناسایی مطلوب بررسیو برونی صنعت مورد  داخلی هایعاملزمان هم واکاوی

العاده اجرا و شفافیت فوق آسانیها، که به دلیل راهبردترین ابزار تدوین پذیرد. متداولهای متناسب صورت میشاخصپایه 

. روش (19، 4) است تهدیدها  –ها ها و فرصتضعف –ها تبدیل شده است، ماتریس قوت راهبردترین شیوه تدوین به رایج

 (، فرصتW) (، ضعفS) قوتهای عاملمند هر یک از مدیریتی است که به شکل نظام واکاوی، مدل SWOT و ارزیابی واکاوی

(Oو تهدید ) (T را )راهبردی در این الگو این است  واکاویمنطق  .(21، 30) دهدنشان میو راهبردهای متناسب را  واکاوی

 برساند ترین میزان ها و تهدیدها را به کمسازد و ضعف بیشینههای هر مجموعه را ها و فرصتکه راهبرد تاثیر گذار باید قوت

های پژوهشی در دانشگاه استانفورد با استفاده از اطالعات به میالدی در پروژه 1960برای اولین بار در دهه  روش. این (6)

وضعیت و تدوین راهبرد است و این  واکاویابزاری برای  SWOT واکاویروش  .(31) شدارائه کمپانی  500دست آمده از 

موجود در تهدیدهای ها و فرصت تشخیصشناسایی و  ،ها در داخل سیستمها و ضعفبندی قوتشناسایی و طبقه باامور 

شوند. برای این منظور میاجرا و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم  تعیین فرصت ها و خارج از سیستم

 شوندها انتخاب میهای راهبردی از بین آنشوند و گزینهها و تهدیدها با هم پیوند داده میو ضعف و فرصت قوتهای نشانه

یک دسته نشانگر در حالت معمولی از یک جدول با چهار ناحیه تشکیل شده است که هر ناحیه آن  SWOT. مدل (19)

 
1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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استفاده از  بیشینهراهبردهای  -1: شونددر این مدل مطرح می راهبردهمواره چهار دسته  ،به عبارت دیگراست؛  راهبرد

قوت سازمان های نشانهراهبردهای استفاده از  -2( SOهای راهبرد) قوت سازمانهای نشانههای محیطی با به کارگیری فرصت

های ای که در فرصتقوههای بالمزیتراهبردهای استفاده از  -3( STهای راهبرد) با تهدیدها رو به رو شدنبرای جلوگیری از 

 کمینهراهبردهایی برای به  -4 و (WOهای راهبرد) ضعف موجود در سازمانهای نشانهمحیطی نهفته است برای جبران 

تعیین راهبرد مناسب با توجه به وضعیت صنعت مورد (. WTهای راهبرد) ضعفهای نشانههای ناشی از تهدیدها و رساندن زیان

برای دو بعدی که  ی استخارجی ماتریس -ماتریس داخلیگیرد. میخارجی شکل -داخلیهای عاملماتریس  در واقع توسط بررسی

های نهایی ماتریس جمع نمرهدر یک بعد، در این ماتریس  .شودمیاده داخلی و خارجی استفهای عاملزمان هم واکاوی

خارجی روی محور  هایعاملهای نهایی ماتریس ارزیابی جمع نمرهدر بعد دیگر ها و Xروی محور  داخلی هایعاملارزیابی 

Y های عاملاز نظر  صنایع مورد مطالعه چه موقعیتچنان، شوددیده می 1شکل همان گونه که در . گرددمی مشخصها

 چه در خانه سوم باشدتهاجمی، چنان راهبرد ظه کارانه، اگر در خانه دوم باشدمحاف راهبرد خارجی و داخلی در خانه اول باشد

 .(21، 19) شودرقابتی توصیه می راهبرد اگر در خانه چهارم باشدتدافعی و  راهبرد

 

 داخلی هایعاملجمع نمره نهایی ماتریس ارزیابی                                       

5/2 1 

 (SO) تهاجمی و رقابتی راهبرد

II 

 (WO)محافظه کارانه و بازنگری راهبرد

I 

 (ST) رقابتی و تنوع راهبرد

IV 

 (WT)تدافعی راهبرد

III 

 .(IE)خارجی  -ماتریس داخلی  -1شکل

 

تاکید دارد. راهبردهای  خارجیهای گیری از فرصتو بهره داخلیضعف های نشانهراهبردهای محافظه کارانه بر 

ضعف های نشانهبردهای تدافعی بر هرا .تاکید دارد خارجیهای گیری از فرصتو بهره داخلیقوت های نشانهتهاجمی بر 

و  داخلیقوت های نشانهراهبردهای رقابتی بر سرانجام ها تاکید دارد و و رفع آسیب خارجیو تهدیدهای  داخلی

  اکید دارد.ت خارجیتهدیدهای 

و در آن سعی پذیرد گام صورت میپنج در  خود داخلیهای عاملکه تشکیل ماتریس ارزیابی  گفته شود الزم است

قوت و ضعف این های نشانه، باغبانیهای محصولداخلی صنایع تبدیلی و تکمیلی های عاملبررسی همراه با شود می

فهرست ها عاملترین قوت و ضعف(، مهمهای نشانهداخلی )های عاملدر گام اول پس از بررسی صنایع شناسایی شود. 

با استفاده از طیف لیکرت چهار گزینه بین  یاد شدهدر موفقیت صنایع ها عاملاهمیت نسبی این پس از آن،  . شودمی

ارزش اختصاص یافته برای هر عامل بر مجموع گردد و با تقسیم )اهمیت خیلی زیاد( مشخص می 4یک )اهمیت کم( تا 

 .ستهاعاملکه همان وزن نرمال برای  آیددست میبه ضریبی بین صفر) اهمیت ندارد( تا یک ) بسیار مهم است( ،کل آن

بیانگر ضعف اساسی( تا چهار )نشان دهنده قوت )قوت و ضعف صنایع فعال با عددی بین یک  های، نشانهدر گام بعد

بر اساس  )وزن هر شاخص( هاست در حالی که ضریبشود که این نمره بر اساس فعالیت بنگاه( نمره داده میاساسی
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گردد. شود. در گام چهارم وزن هر عامل که حاصل ضرب ضریب در نمره آن است محاسبه میوضعیت صنعت داده می

شود. صرف نظر از تعداد عاملی که در مشخص می محاسبه و نمره نهاییها عاملدر گام آخر مجموع نمره نهایی همه 

خواهد شد. اگر نمره نهایی صنعت مورد  4تا  1شود، جمع نمره نهایی عددی بین ماتریس ارزیابی داخلی گنجانده می

 5/2داخلی دچار ضعف است و اگر این نمره بیش از های عاملباشد، بدین معنی است که از نظر  5/2مطالعه کمتر از 

 (. 8)است داخلی دارای قوت  هایعامل، بیانگر این است که از نظر باشد

روی صنایع تکمیلی ها و تهدیدهای پیشفرصتبررسی به منظور که    1(EFE) خارجی هایعاملماتریس ارزیابی 

پذیرد داخلی در پنج مرحله صورت می هایعاملهمانند  ،گرددتشکیل میدر استان فارس  باغبانیهای محصوللی و تبدی

شناخته شده که موجب فرصت و موقعیت های عامل(. با این تفاوت که در مرحله اول پس از بررسی محیط خارجی، 27)

بر اساس  هاعامل. برای نمره دهی به شوندمیکنند فهرست را تهدید می بررسیهستند و سپس آنهایی که صنعت مورد 

 هایمرحلهشود. فعالیت بنگاه نیز عددی بین یک )بیانگر تهدید اساسی( تا چهار )نشان دهنده فرصت اساسی( داده می

. در این ماتریس شودهای نهایی محاسبه شود تا در گام آخر مجموع نمرهچه در باال آمده دنبال میبعدی به ترتیب آن

برسد بیانگر واکنش  4است که اگر این عدد به  4تا  1های نهایی بین مجموع نمره ،هم مانند ماتریس ارزیابی داخلی

آنان در  ناتوانیهاست و اگر به یک برسد نشان دهنده تهدید و استفاده از فرصتهای عاملها در برابر بسیار عالی بنگاه

 تهدید آمیز است.  هایعاملها یا مقابله با برداری از فرصتبهره

ی برای اقدام گوناگونراهبردی با پیشنهادهای  یاد شدههای چهارگانه صنعت در هر یک از موقعیتهر ایی که از آنج

در این مرحله . بکند ریزی بهتر و مؤثرتر کمک شایانیتواند به برنامهها میراهبردبندی این یتورو است، بنابراین اولهروب

شد. به  ( استفادهQSPMراهبردی )ریزی برنامهاز ماتریس کمی  روی صنعتپیش راهبردهایاولویت  قداربرای تعیین م

پیش شده در مرحله شناسایی داخلی و خارجیِ هایعامل کلیهنخست راهبردی ریزی کمی برنامهماتریس  هئارامنظور 

ر اساس راهبردهای مشخص شده بپس از آن شود. منتقل می QSPMبه همراه وزن هریک از آنها به ستون اول ماتریس 

داخلی و  هایعامل. در گام بعد الزم است که به هریک از گیردقرار میهای بعدی ستون درخارجی  -ماتریس داخلی

بیانگر کمترین  1 باالترین جذابیت و نمرهبیانگر  4( اختصاص یابد. نمره 4 ،3، 2، 1) 4تا  1نمره جذابیت بین خارجی 

برای  هاعاملز ممکن است برخی ااثرگذاری آن بر راهبرد مورد نظر است.  قدارمورد نظر بر اساس م جذابیت برای عامل

شود. بعد ه نمید در این شرایط نمره جذابیتی برای آن عامل در نظر گرفتنراهبرد مورد نظر هیچ جذابیتی نداشته باش

شود. به میضرب وزن در نمره جذابیت محاس حاصل کل نمره جذابیت برای هر عامل داخلی و خارجی از از این مراحل،

یت بندی محاسبه و راهبردها بر اساس آن اولوبرای هر راهبرد )هر ستون( جذابیت حاصل جمع کل نمره  سرانجام،

 . (13) دهدمی. بدین ترتیب که حاصل جمع بیشتر، اولویت باالتر را نشان شودمی

 

 هاداده

توان اما از نظر دیدمان می ،تحلیلی است -هدف، کاربردی است و روش اجرای آن نیز توصیفی  نظراین پژوهش از 

با استفاده از  باغبانیمؤثر بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی  خارجیو  داخلیهای عاملدر ابتدا آن را کیفی دانست. 

 
1. External factor effect (EFE) 
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گیری ای لیکرت اندازهبا استفاده از طیف چهار گزینه میزان جذابیت آنپس از آن یافته شناسایی و  ساختارنیمهمصاحبه 

مصاحبه و  ای و به شیوهو اسناد کتابخانهمیدانی  هایداده تهیه اطالعات مورد نظر از برایدر این مطالعه شده است. 

صورت های پژوهش ها در ابتدا با استفاده ازتهیه پرسشنامه که برای گفته شود الزم استتکمیل پرسشنامه استفاده شد. 

شناسایی و پرسشنامه اولیه  بررسیثر بر توسعه صنایع مورد ؤم هایعامل( 8بزرگمهر و همکاران )پژوهش به ویژه گرفته 

هایی با گویه شدهاصالحپرسشنامه  ی آنان،اهدیدگاهبا دریافت پس از آن . شد دادهقرارمتخصصان تهیه و در اختیار 

 شدهقدار کمّی)تعیین مها و تهدیدها تهیه و به منظور اولویت بندی قوت، ضعف، فرصتهای نشانهمشخص در چهار گروه 

های حاصل از پرسشنامه با استفاده از دادهشد. داده برگشتمتخصصان به اثرگذاری آن عامل در صنعت و در بنگاه( 

جامعه آماری در این . شدند واکاویخارجی و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی تجزیه و  –داخلی  هایعاملماتریس 

روی صنایع تبدیلی  های پیشها و چالشهمان فرصتیعنی  ،مورد بحثمسئله که با شود میمطالعه از افرادی تشکیل 

درگیر  و پژوهشی در سطح مدیریتی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم  در استان فارس باغبانیهای محصولو تکمیلی 

را برای همکاری داشته باشند و احساس کنند اطالعات حاصل از یک توافق گروهی مسئله باشند، اطالعات مداوم از 

ری انتخاب نامه و مصاحبه حضونفر برای تکمیل پرسش 20(. بدین منظور 3ها نیز ارزشمند خواهد بود )برای خود آن

نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی  10ت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، أهیاعضای نفر از  5 . از این تعداد،شدند

 بودند. استان فارس باغبانینفر از تولیدکنندگان صنایع تبدیلی و تکمیلی  5استان فارس و 

 

 بحثو  تایجن

 یهامحصولصنایع تبدیلی در  راهبردی هایعاملشد، به منظور استفاده از رویکرد  تر گفتهپیشهمان گونه که 

داخلی و خارجی ارزیابی شوند که در مطالعه حاضر به منظور تدوین لیست  هایعاملاستان فارس، ابتدا الزم است  باغبانی

 هایپس از آن عامل( استفاده شد و 8ر و همکاران )بزرگمههای پژوهشصورت گرفته به ویژه های پژوهشاز  هاعاملاولیه این 

و پایایی آن با کردند این حوزه تأیید را متخصصان روایی پرسشنامه اصالح گردید. متخصصان مطرح شده با استفاده از نظر 

 محاسبه شد.  99/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

نقطه ضعف  38نقطه قوت و  15دهندگان که بنا به نظر پاسخ دهدهای جمع آوری شده نشان میحاصل از پاسخ نتیجه

نتایج حاصل از گذار هستند که صنعت اثربرونی بر توسعه این  هایعاملتهدید به عنوان  5فرصت و  5و  داخلی هایعاملاز 

خارجی گزارش  هایعامللی و داخ هایعاملبرای به ترتیب  3و  2 هایدر جدول هاعاملاین بررسی به همراه نمره نهایی این 

 شده است. 
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 در تولید محصول های باغبانی استان فارس. (IFE)داخلی هایعاملماتریس ارزیابی  -2جدول 

 نمره نهایی نمره وزن  

 قوتهای نشانه

     باغبانیتولیدی  هایعامل -1

 067/0 07/3 022/0 استان باغبانیباالی واحدهای صنایع  به نسبتارزش افزوده 

 057/0 39/2 024/0 وری شدهافر باغبانی محصول هایجذب برای وجود بازارهای مناسب 

 022/0 08/1 021/0 وسیعهای باغهای مناسب برای زنبورداری به دلیل وجود وجود پتانسیل

 057/0 03/2 028/0 متنوعهای باغامکان استقرار و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به دلیل برخورداری از 

 025/0 71/1 015/0 خیزی باالهای وسیع با قابلیت حاصلدر دشتها باغ، هازمینوجود 

    های حمایتینظام بانکی و سیاست -2

 043/0 09/3 014/0 باغبانیهایی با بهره کم برای ایجاد و توسعه صنایع اعطای وام

 055/0 09/3 018/0 در صنایع تبدیلی و تکمیلی مالکیت غیر دولتی و سهم اندک دولت

    انسانی هایعامل -3

 040/0 40/3 012/0 وجود نیروی کار تحصیل کرده و آموزش دیده فراوان برای مشارکت در این صنایع

 075/0 75/3 020/0 وجود نیروی کار ساده فراوان با سطح دستمزد اندک برای مشارکت در این صنایع

 085/0 052/3 028/0 در این صنایع ، غیرمستقیمچه مستقیم و باال، چه زایی اشتغال

    بازرگانی هایعامل  -4

 073/0 71/2 027/0 صادراتبرای های ارتباطی مناسب وجود شبکه

 078/0 01/3 026/0 استانها در محصولوجود مزیت نسبی برخی از 

    هادیگر جنبه -5

 088/0 03/3 029/0 باغبانیهای محصولهای تولید واحد صنایع تبدیلی باهای واحد همجواری

 082/0 04/3 027/0 در واحدهای صنعتی هامانند اینوجود امکانات و تجهیزات زیر بنایی مناسب اعم از آب، برق، گاز و 

 020/0 03/2 010/0 ایجاد و گسترش این صنایعبرای باال بودن روحیه مشارکت روستاییان 

    ضعفهای نشانه

    تولیدی صنعتیهای مانع -1

 073/0 74/2 027/0 ها و سیلوهاسردخانه ، ماننداستان باغبانیهای محصولنگهداری برای کمبود تجهیزات مناسب 

 077/0 97/2 026/0 استان باغبانیفصلی بودن فعالیت صنایع 

 062/0 14/2 029/0 وری به دلیل پایین بودن تکنولوژیکاهش بهره

 065/0 99/2 022/0 ها در سطح استانمناسب آنناهای تولیدی باغداری و توزیع کمبود نهاده

 082/0 29/3 025/0 گذاری در این صنایعسرمایه نبودنوری و در نتیجه اقتصادیاهای باالی فرهزینه

 100/0 74/3 027/0  و ادوات کشاورزی در سطح استانها ماشینکمبود 

    بازاریهای مانع -2

 055/0 05/2 027/0 و توسعه پژوهشصنایع تبدیلی و تکمیلی از واحدهای برخوردارنبودن 

 079/0 80/3 021/0 استان باغبانیتحویل ناکافی محصول توسط کشاورزان به صنایع 

 070/0 90/3 018/0 منطقه هابرخی نبودن  برخوردارها و ترکیب نامناسب راه

 052/0 74/3 014/0 فروشیعمدهصنعتی از بازارهای های ناحیهها و زیاد شهرکفاصله 

 063/0 72/3 017/0 باغبانیهای محصولکاهش میزان فروش به دلیل کمبود تنوع در تولید 

 035/0 53/3 010/0 وری شدهافرهای محصولاعتمادی مردم به بی
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نقطه ضعف به عنوان  38نقطه قوت و  15 با توجه به نظر پاسخگویان 2شده در جدول های ارائه یافتهبر اساس 

شناسایی شدند. پس از بررسی محیط داخلی صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع مورد مطالعه  داخلیهای عاملترین مهم

ت داخلی صنایع تبدیلی و تکمیلی دهنده وضعیها که نشانفهرست شدند و جمع نمره نهایی تمام عامل هاعاملترین مهم

    :2ادامه جدول 

    اقتصادیهای مانع -3

 033/0 72/3 009/0 استان باغبانیهای انرژی مصرفی در صنایع باال بودن هزینه

 038/0 23/3 012/0 تخصیصی هایکمبود اعتبار

 057/0 85/3 015/0 گذاری در این صنایعسرمایه برای هاناحیهضعف اقتصادی مردم در برخی 

 085/0 07/3 028/0 بردارانبلندمدت به بهرهها در اعطای تسهیالت کم بهره و بانک ی ثباتبی

 045/0 65/2 017/0 های تولیدنوسان قیمت نهاده

 040/0 32/2 018/0 ها در بخش تولیدقانون هدفمندی یارانهنشدن  اجرا

 054/0 03/3 018/0 باغبانیباال بودن قیمت محصول صنایع 

    قانونیهای مانع -4

 035/0 25/3 011/0 های صنعتیزمین به شرکت شهرکمحدودیت قانونی واگذاری 

 062/0 93/3 016/0 گذاران در این صنایعریزان و برخی سرمایهمفید برنامهغیرهای مداخله

 072/0 15/3 023/0 استانهای ناحیهگذاری دولت در بخش صنایع روستایی برخی ریزی و سرمایهضعف برنامه

 057/0 05/3 019/0 های متولی صنایع کشاورزینبود انسجام میان سازمان

 059/0 74/3 016/0 فرایند پیچیده و طوالنی صدور مجوزهای الزم

    مرتبط با نیروی انسانیهای مانع -5

 047/0 68/3 013/0 برای ماندگاری در این بخش برخی از نیروهای متخصص بودنانگیزهبی 

 031/0 52/3 009/0 هادستمزد به موقع نشدنکاهش انگیزه کاری به دلیل پرداخت

 050/0 58/3 014/0 استان باغبانیوری نیروی کار شاغل در صنایع پایین بودن بهره

 037/0 41/3 011/0 کمبود نیروی کار ماهر بومی

 069/0 87/3 018/0 ضعف فرهنگ کاری در کارگران

    مدیریتیهای مانع -6

 064/0 24/3 020/0 مدیران و پرسنل صنایعآموزش و تربیت  نبود

 043/0 62/3 012/0 هاضعف مدیریت و دانش فنی صاحبان برخی از واحدهای تولیدی صنعتی در شهرک

    محیطی و جغرافیاییهای مانع -7

 089/0 71/3 024/0 منطقه هارطوبت باالی هوا در برخی  مانندها و شرایط محیطی نامناسب بودن زیر ساخت

 053/0 55/3 015/0 های صنعتینبود زمین مناسب یا باال بودن قیمت زمین در شهرک

    هامانعدیگر  -8

 063/0 71/3 017/0 ایرقابت با صنایع کارخانهناتوانی در در حاشیه قرار گرفتن صنایع سنتی به دلیل 

 085/0 94/2 029/0 هاصنایع مستقر در شهرکاهمیت زمینه استان در های ناحیهآشنایی روستاییان برخی نا

 025/0 52/2 010/0 فرآوری شده صنایع استان باغبانیهای محصولفرهنگ استفاده مردم از  نبودن باال

 027/0 32/2 012/0 باغبانینبود برنامه راهبردی در توسعه صنایع تبدیلی 

 97/2 26/173 00/1 جمع
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 97/2های ماتریس ارزیابی داخلی نمرهپایانی د که جمع ندهاین بخش نشان میهای یافتهاستان فارس است تعیین شد. 

 .استدر این صنایع  قوتدهنده وجود نشاندهندگان با توجه به نظر پاسخ کهاست  5/2از  بیشترشده است که 

تعیین شدند.  یبرون هایعاملترین تهدید به عنوان مهم 5فرصت و  5نشان دهنده آن است که  3جدول  هاییافته

 ها و تهدیدهای پیش روی این صنعت فهرست شدند و نمره نهایی هر یک ازترین فرصت، مهمخارجیبا بررسی محیط 

دهنده واکنش صنایع تبدیلی و تکمیلی به منظور نشانها تمام عامل پایانیدست آمد. در آخر هم جمع نمره هب هاعامل

   روست.ها و مقابله با تهدیدهای پیشِبرداری از فرصتبهره

 

 

 

( برابر با EFE) خارجی هایعاملمجموع نمره نهایی ماتریس ارزیابی ، شودمی دیده 3گونه که در جدول همان

ها و برداری از فرصتاست که صنایع تبدیلی و تکمیلی، توانایی بهرهآن دهنده این عدد نشان .است 5/2 از  کمترو  145/2

راهبردهای زمینه در این خواهد بود الزم  . بنابراینها استمخاطرهو دچار  نداردرا  هاموقع در برابر تهدید بهواکنش ایجاد 

ضعیف های تعاملو ها ارتباطدهندگان ترین تهدید برای این صنعت با توجه به نظر پاسخمهم کار گرفته شود.هموثرتری ب

 است. تحقیقاتی و بخش ترویج کشاورزی با صنایع استان -علمیمرکزهای 

موقعیت صنایع ایجاد و  خارجی – ماتریس ارزیابی داخلی، 3و  2جدول  ها دریافتهبا کنار هم قرار دادن ، در مرحله بعد

، صنایع مورد شوددیده می 2همان گونه که در شکل  .شدمشخص در این ماتریس  استان فارس باغبانیتبدیلی و تکمیلی 

با استفاده ای تدوین شوند که به گونهباید ها رو، راهبرداین. از قرار دارند رقابتی و تنوع راهبردیعنی  چهارمدر ناحیه  مطالعه

قوت های نشانه بیشینه کردنبهتر است صنعت با  ، در این شرایطشود. پرداختهتهدیدها  اصالح قوت داخلی بههای نشانهاز 

 ضعف بپردازد.های نشانه کمینه کردنبه 
 

 

 

 

 در تولید محصول های باغبانی استان فارس. (EFEخارجی) هایعامل ماتریس ارزیابی -3جدول 

 نمره نهایی نمره وزن  هافرصت

 182/0 26/1 145/0 داخلیامکان جذب سرمایه گذاری خارجی و 

 038/0 39/2 016/0 تصویب قوانین و مقرارت حمایتی صنایع تبدیلی و تکمیلی

 020/0 20/1 017/0 تأمین مواد اولیه و خام با هزینه حمل و نقل مناسب

 286/0 86/1 100/0 افزایش استفاده از نیروهای متخصص و مجرب در بخش صنایع

 145/0 05/1 138/0 در استانهای باغی صنایع تبدیلی محصول وجود تقاضای قابل توجه برای تأسیس 

    تهدیدها

 263/0 76/3 070/0 ثر بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشورهای مؤوجود برخی تحریم

 397/0 27/2 175/0 های مشخصاقتصادی کشور به ویژه در بخش صنعت به دلیل نبود سیاست یثباتبی

 285/0 91/2 098/0 ضعف سیستم حمایتی و خدمات مناسب پشتیبانی تولید و بازاریابی در کشور

 409/0 01/2 210/0 تحقیقاتی و بخش ترویج کشاورزی با صنایع استان -علمیمرکزهای ضعیف های تعاملو  هاارتباط

 120/0 89/3 031/0 صنعتی رقیب ناحیه هایها و تولیدی صنعتی در شهرکهای محصولارتقای کمی و کیفی 

 145/2 60/22 1 جمع
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 (SO) راهبرد تهاجمی و رقابتی

II 
 (WO)راهبرد محافظه کارانه و بازنگری

I 

 (ST) راهبرد رقابتی و تنوع

IV 
 (WT)راهبرد تدافعی

III 

نتیجه موقعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان فارس در ماتریس داخلی و  -2شکل

  (.IE) خارجی

 

 هایعاملاز نتیجه ماتریس ارزیابی ( QSPM) کمی راهبردیریزی به منظور تهیه ماتریس برنامه ،بعد در مرحله 

های نتیجهاستفاده شده است که  راهبردیام و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقد SWOTداخلی و خارجی، نتیجه ماتریس 

 .شوددیده می 4در جدول  هااز آن آمده دستبه

 

 .استان فارس باغبانیصنایع تبدیلی و تکمیلی ( QSPM)کمی  راهبردیریزی ماتریس برنامه -4جدول                

 امتیاز نماد راهبرد رتبه

وری صنایع تبدیلی و تکمیلی اتولید و فر های دانش بنیان درکتایجاد و گسترش شر 1

 استان فارس باغبانی

WO1 804/8 

 SO1 325/7 کشاورزیهای محصولمعرفی صنایع تبدیلی و تکمیلی در بازار بورس  2

منطبق بر استانداردهای ها و بهبود شرایط آنتوسعه انبارهای صنایع تبدیلی و تکمیلی  3

 جهانی

WO2 150/7 

 WO3 657/6 مخصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی ترابریتشکیل شرکت تعاونی لجستیک  4

 ST1 302/6 بازرگانانارز برای های نوسانبیمه  5

صنایع تبدیلی و تکمیلی در بازارهای خارجی و داخلی با های محصولافزایش سهم بازار  6

 افزایش گستره جغرافیایی بازاریابی و تبلیغاتی

SO2 913/5 

 WT1 643/5 بخش خصوصیکردن های ترویجی مورد نیاز با فعال توسعه فعالیت 7

 ST2 013/5 هاو حمایت از آن الحسنههای قرضایجاد صندوق 8

 WT2 381/4 الیکسگسترش بیمه خش 9

 WT3 011/2 استانداردهای روز صنایع غذایی بر پایهها یا نوسازی کارگاهبهسازی  10

 

های دانش بنیان در تولید کتایجاد و گسترش شر"یعنی  WO1راهبرد  ،ریزی راهبردی کمیبرنامه ماتریسپایه بر 

بندی رتبه ورا دارد  804/8و نمره جذابیت ترین راهبرد است مهم "استان فارس باغبانیوری صنایع تبدیلی و تکمیلی او فر
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ها یا نوسازی کارگاهبهسازی "راهبرد ت. آورده شده اس 4ل جدو درنیز جذابیت های نمرهها بر اساس مجموع دیگر راهبرد

 . را داردجایگاه ترین پایین 011/2با نمره جذابیت  "مطابق با استانداردهای روز صنایع غذایی

 

 گیرینتیجه

توسعه صنایع بهبود و برای راهبردهایی ارائه و  تهدیدها ها،قوت، ضعف، فرصتهای نشانهاین پژوهش به منظور معرفی 

استفاده  SWOTاز روش هدف، برای رسیدن به این  است.اجراشده استان فارس در  باغبانیهای محصولتبدیلی و تکمیلی 

چهارم یعنی راهبرد رقابتی استان فارس در ناحیه  باغبانیکه موقعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی د ندهنشان می ها. یافتهشد

 کمینهرا به خارجی  هایتهدیدقوت خود زیان ناشی از های نشانهبا تقویت ند باید بتوایادشده صنعت  ،است. در این شرایط

بودن  کموری به دلیل ضعف این صنایع کاهش بهرههای نشانهترین مهمیکی از ،  SWOTماتریس  یهایافته. بر اساس برساند

مالی از طریق ابزارهای سیاستی همچون های مانعشود که دولت با کاهش پیشنهاد میزمینه در این است. وری ناسطح ف

با تواند همچنین میدولت این صنایع گامی مؤثر بردارد. در وری بهبود بهرهمنظور بههای مناسب بالعوض و وام یهاکمک

آن های ارائه نتیجهو جدید و استانداردها  ورانهناف یاهها، تولیدجدید، نوآوریهای وریناف زمینه درها دادهآوری منظم جمع

الگو برداری از برای و افزایش آگاهی  های موجودشناسایی فرصت ،ورینافدر تشخیص نیازهای  ، آنان رانایعبه این ص

در و توسعه  پژوهشواحدهای نبود  ،شده برای این صنایعشناساییضعف های نشانه از دیگر .یاری دهدپیشرفته های ریناوف

تواند عامل اصلی در ایجاد و توسعه می پژوهشیضعیف بودن این صنایع در تشکیل واحدهای  ،در واقع. استاین صنایع 

وری و تواند به بهبود بهرهو توسعه می پژوهشبهبود وضعیت  ،باشد. بنابراین فناوریوری به دلیل پایین بودن کاهش بهره

 به طور معمولبر صنایع تولیدی است و های هزینهو توسعه جزو بخش پژوهشواحدهای  .کندتولید کمک شایانی  وریناف

 تشکیل ،لهئمسفائق آمدن بر این برای های مؤثر یکی از روشاست.  چشمگیراین هزینه برای واحدهای کوچک و متوسط 

های مشترک همچون مطالعات فعالیتبرای ایجاد بستری تواند با های صنعتی میاست. تشکیل خوشههای صنعتی خوشه

و توسعه بین این صنایع به رشد و توسعه این  پژوهشهزینه باالی با سرشکن کردن ها این مانند بازار، طراحی، آموزش و 

  . کندواحدها کمک 

کمی نیز استفاده  راهبردیریزی بسنده نشده و از ماتریس برنامه خارجیعوامل داخلی و  واکاویتنها به  پژوهشدر این 

این حوزه را متخصصان در راستای توسعه و بهبود این صنایع از نظر کارشناسان و  راهبردهابهترین  ،شده است، بنابراین

ترین راهبرد، ایجاد و دهد که مهمریزی کمی نشان میماتریس برنامههای یافته. دادئه اآن ارهای نتیجهتوان بر اساس می

و است  804/8نمره جذابیت  با های دانش بنیان در تولید و فرآوری صنایع تبدیلی و تکمیلی استان فارسگسترش شرکت

توسعه انبارهای صنایع تبدیلی و  "و  "کشاورزی محصول هایمعرفی صنایع تبدیلی و تکمیلی در بازار بورس "پس از آن 

کارگیری این هد. بندوم و سوم قرار دار یب در رتبهه ترتب "منطبق بر استانداردهای جهانیها و بهبود شرایط آنتکمیلی 

از سست شدن آن دفاع و  در استان فارس باغبانیهای محصولصنایع تبدیلی و تکمیلی د از موقعیت نتوانراهبردها می

 .جلوگیری کنند
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Development Strategies of Complementary and Processing 

Industries of Horticultural Crops in Fars Province, Iran 

 
Z. Shokoohi1, S. Zolanvari and A. Zeinoddin2 

 

Development of processing industries of food and agricultural products leads to the 

development of the agricultural sector while reducing waste. In fact, the creation of 

processing industries is one of the most beneficial ways of interaction between the two 

sectors of industry and agriculture. Therefore, the main purpose of this study is to identify 

the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing horticultural crops 

complementary and processing industries in Fars province through SWOT approach. This 

research, which is applied in terms of purpose and has implementation method, is 

descriptive-analytical. Also, the required data were collected through face-to-face interviews 

and completing a questionnaire with 20 agricultural industry experts in Fars province in 

2019. According to the respondents, 15 strengths and 38 weaknesses were identified as the 

most important internal factors and 5 opportunities and 5 threats were identified as the most 

important external factors. The results showed that the horticultural crops processing and 

complementary industries were located in the fourth region of the matrix of internal-external 

factors and competitive strategy was the best strategy. In other words, the industries must be 

able to improve its strength and reduce the costs of the threat by turning it into an 

opportunity. Finally, based on the results of the quantitative strategic planning matrix, the 

most important strategy was the creation and expansion of knowledge-based companies in 

the studied industries. Therefore, in order to develop the horticultural crops complementary 

and processing industries in Fars province, it is necessary that the establishment and 

expansion of knowledge-based companies be among the priorities of policy and decision 

makers. 
 

 

Key words: Horticultural crops complementary industries, Horticultural crops processing 

industries, Quantitative strategic planning matrix, SWOT. 
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