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 (1400) 122تا  105 هایصفحه 2شماره  6 های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلدمجله پژوهش

 

کاربردهای فناوری  پدافند غیرعامل در توسعهنقش راهبردی  واکاوی 

 1ای در کشاورزی و صنایع غذاییهسته
 

 

 3اثوندیغ رضای و زجید یحسن ذک ،یجالل غالمرضا، 2یزجید یذک نیحس

 

 چکیده

است هشد موجب امنیت غذایی سالمت و دغدغه تأمینکشاورزی و غذایی و های محصولافزایش روزافزون مصرف 

سازی و هبهینر در بع تاثیرگذاای یکی از مناگیرد. فناوری هستهقرارنظر  تر مدبع نوین، ایمن، پاک و پربازدهااستفاده از من

قوت، ضعف،  هاینقطهشناسایی  پژوهشهدف اصلی این . استیع غذایی کشاورزی و صنادر بخش وری بهرهافزایش 

ز ست. برای این منظور اای در بخش کشاورزی و صنایع غذایی اهای هستهفناوری هتوسع روپیشها و تهدیدهای فرصت

میدانی و مصاحبه ای، های مورد نیاز به روش کتابخانهشد. گردآوری داده گیریبهرهراهبردی های عاملرویکرد واکاوی 

، متخصصان، از کارشناسانبه صورت هدفمند  ،نفر 40از متشکل  ،جامعه آماریحضوری و تکمیل پرسشنامه بوده است. 

نوع بود.  شده انتخابای، بخش کشاورزی و صنایع غذایی های پدافند غیرعامل، فناوری هستهنظران و خبرگان حوزهصاحب

 نقطه 16نقطه قوت،  17 شامل نتیجه حاصلاست.  اکاویو -اجرای آن توصیفی وشای و رتوسعه –کاربردی  پژوهشاین 

 پژوهشموضوع این داد که نشانها بررسی .بود های خارجیعامل برایتهدید  9فرصت و  9های داخلی و عامل برایضعف 

 هجیرزنوری تقای بهره و ارها محصولافزایش تنوع  هگزین خارجی قرار دارد و  -های داخلیماتریس عامل تدافعی هناحیدر 

 هنمربیشترین  کهاست ترین راهبرد ای مهمهستهکشاورزی و غذایی با استفاده از فناوری های محصولتولید تا مصرف 

های کاربرد اساسی در توسعه هایمانعها و رفع چالشبرای  ،پدافند غیرعامل دیدگاهبراساس  است.جذابیت را اخذ کرده

 . نیز این نوع راهبردها مورد توجه استی در کشاورزی و صنایع غذایی افناوری هسته
 

 .کشاورزی ،راهبردیهای عاملغذایی، صنایعای، پدافند غیرعامل، فناوری هسته کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه

که د هایی هستنخدمتکاال و  هکنندمهم کشور تأمین  ، وحساس های حیاتی،زیرساخت ها وداراییهای مختلف بخش

، توانایی افزون بر این. تاثیر دارند هامانند ایندر تقویت و پیشرفت بنیه دفاعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

که بخش مهمی از آستانه پایداری  اندها نوعی حس اعتماد عمومی ایجاد کردهپذیری آناستمرار، قابلیت اعتماد و انعطاف

                                                                                                                                                                                
 26/4/1400: رشیپذ خیتار            16/1/1400 :افتیدر خیتار -1  
 kpzaki@ihu.ac.ir :مسئول، پست الکترونیک نویسنده  -2
 تادیار، استهران یات راهبرددانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیق دانشیار تهران، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، استادیار به ترتیب، -3

 .دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران پژوهشگرو دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز 
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ها ممکن است غیرعادی و توقف خدمت زیرساختهای حالتدهند. تداوم ا تشکیل میر جامعهملی و توان بازدارندگی 

 .(4)کند زیادی ایجاد و زندگی عادی را مختل های دشواری

های بخش یگردبر تأثیرگذاری  جامعیت و به دلیل مهم آنو حساس حیاتی،  زیستیهای و زیرساخت بخش کشاورزی

یکی از ی . بخش کشاورزردامنیت غذایی داتامین غذا و نقشی فراتر از  حکمرانی،ی هاو مولفه هااولویت ویژهه بجامعه و 

اساسی مین کننده نیازهای منبع اصلی تأنیز اقتصادی و  ،ماعیتسیاسی، اجهای بخشرشد و تکمیلی های اصلی محرک

و  تقالل، خودکفاییغذایی، اسامنیت سالمت جامعه، کشور مانند  اصلی هایو بیشترین اهمیت را در برنامهاست  هامعج

 .(6) داردپایداری ملی خوداتکایی، اقتصاد مقاومتی و 

 شامل ت جامعهسالم دستیابی بهاصلی های عاملجامعه است و سالمت ، اصلی پویایی، رشد و توسعههای عاملیکی از 

های گوناگون دلیل بههر سال ایی های غذفراوردهبرخی از  شوربختانهغذای سالم و مطمئن است.  فراوریتأمین، تولید و 

ی از رای جلوگیرروند. به این منظور ب، فعالیت میکروبی، فساد شیمیایی و آنزیمی و عوامل محیطی از بین میپسماندمانند 

های تغییر نظام، فرسایش خاکمچنین کاهش سرانه منابع آبی، هارائه شود. باید ها و پیشنهادهایی حل، راههاآناتالف 

با  ،. بنابراینکندمیتر ای را پررنگزی، ضرورت تولید گیاهان دستکاری شده در صنعت کشاورزی نقش فناوری هستهکشاور

توان با استفاده بهینه از منابع موجود، مسیر تأمین امنیت ای میها فناوری هستههای نوین و در راس آنکارگیری فناوریبه

های محصولبه ویژه  کشاورزیهای محصوله هموار کرد و کشور را در زمینه تولید غذایی را برای جامعه امروز و نسل آیند

ود کیفیت و بهب محصولهای آسان و کارآمد در جهت افزایش راهبردی به خودکفایی رساند. همواره تالش شده است از فن

  (.9 ،8، 2)شود کشاورزی استفاده های محصول

 به دادناسخ برای پکشاورزی شده است های محصولجب افزایش تقاضا برای رشد جمعیت و نیاز روز افزون به غذا مو

رزی و ای در بخش کشاوهستهکاربرد فناوری . استضروری های مختلف گیری مناسب از دانش و فناوریبهره ،نیازهااین 

ی د کشاورزی برخاقتصاکشاورزی و در  چشمگیری هایتاثیرداشته و های زیادی خدمتآن، پا بودن نوباوجود صنایع غذایی 

ای ستهه فناوری گیریکاره ب. گردیده استها محصولر تولید برخی ها داز کشورهای جهان داشته و منجر به خودکفایی آن

توسعه  نقش مهمی در وشود و ایجاد رشد اقتصادی در این بخش می محصولدر بخش کشاورزی موجب افزایش چشمگیر 

ن با فناوری آ دستیابی و توسعهاز این رو  .داردعی و افزایش سالمت محیط زیست صنایع مختلف کشاورزی، منابع طبی

رسد. ظر میامروزه یک ضرورت به ندر بخش کشاورزی  هامانند اینهای مختلف طبیعی و اقلیمی و توجه به محدودیت

اهمیت آن در  است که یضرورت ایداری منابع طبیعیپترین ابزار برای عنوان مهمتوجه به توسعه پایدار کشاورزی، به 

به عنوان ای در بخش کشاورزی و صنایع غذایی های اخیر بیشتر احساس شده است. استفاده از دانش و فناوری هستهسال

 .(16) است ضروریبه توسعه پایدار کشاورزی در ایران رسیدن برای تاثیرگذار عامل های یکی از 

غذایی و های محصولدر گاما پرتو  مانندمنابع پرتودهی  ویژهه ای و بته، استفاده از فناوری هسگذشتهسال  چهلدر 

 برایی وسیعی پژوهشهای برنامه. به این منظور، تولیدی شده استو  یپژوهش هایزمینهموجب گستردگی کشاورزی، 

دست آوردن به. با شده استسیاری از کشورها آغاز و نگهداری مواد غذایی و کشاورزی، در ب فراوریگاما در پرتو استفاده از 

المللی انرژی اتمی قرار گرفت و به صورت نظام یافته در دستور نظر آژانس بین زیری پژوهشهای برنامهاولیه، این های نتیجه

ای در بخش به کارگیری دانش و فناوری هسته ی مربوطهافعالیت بیشترهدف اصلی  .داده شدکار کشورهای مختلف قرار 

های کشاورزی و غذایی بوده که در تمامی روی محصولطبیعی و مواد غذایی، افزایش بازدهی و بهره نابعکشاورزی، م
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در حال آمد. تولید، نگهداری، توزیع و مصرف، به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصول نهایی به حساب می هایمرحله

غذایی و کشاورزی از پرتودهی استفاده  هایمحصول و بهبود کیفیت محصولبرای افزایش کشور جهان،  55حاضر، بیش از 

 .(18 ،14)کنند می

ین ااست. یکی از گرفتهرار مورد توجه ق در کشورای دانش و فناوری هسته دکاربرابعاد متعدد  ،های اخیردر سال

ای غذایی کشور، ای در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است. به دلیل افزایش نیازههای مهم کاربری فناوری هستهحوزه

مختلف  هایای کاربردهای متنوعی در حوزهفناوری هستهشود. توجه به این موضوع ضروری است و روز به روز بیشتر می

شناسی، بیوسیستم، آب و خاک، شناسی، گیاهگیاهان، باغبانی، حشره بهنژادیزراعت و ، از جمله علوم کشاورزی و غذایی

 (. 20 ،17) دارد هامانند اینزیست و  امپروری و محیطها، مواد و صنایع غذایی، دآفت

گی و غذایی و کشاورزی، کاهش آلودهای فراوردهو فساد پسماندها روی، کاهش و اصالح مواد، افزایش بهره فراوری

 هایهفراوردگذاری مثبت و همچنین حفظ کیفیت ، سرعت و راحتی فناوری پرتودهی، اثرمحصولافزایش زمان ماندگاری 

وش راستفاده از این  هایسودمندیز کشاورزی اهای محصول یهاتها، کنترل و نابودی آفپساب فراوریپرتودیده، باز

توان به ا میکاربرد رهای نمونههستند. دامنه کاربرد پرتودهی در کشاورزی و صنایع غذایی بسیار گسترده است. برخی از 

 :(19  ،14) بندی کردصورت زیر گروه

 های فراورده، پرتودهی هامانند این، گیاهان دارویی و هاوری )کاهش بار میکروبی ادویهزایش بهرهفامعه و اسالمت ج

 غذایی، پرتو پیوندزنی(.

 ها با پرتو گاما(.ها با باریکه الکترونی، بهداشتی کردن لجنحفاظت محیط زیست )تیمار فاضالب 

 ( لوله ،مخرب تأسیساتهای غیرزمونآها، نشت با ردیاب آزمونصنعت ایمن و تمیز.)ها و تانکرها 

 ( آزمونای، هسته واکاویهای آزمونافزایش کیفیت سیستم.)های غیرمخرب 

 ای و ردیابی(.های کنترل هسته)سیستم فراوریسازی بهینه 

 ای و پردازش در لحظه(.اکتشاف و استخراج مواد خام )چاه پیمایی هسته 

 (.هامانند اینهای پستی و ها، محمولهها و بار کشتیمحمولهحفاظتی )بازرسی  هایهمسئل 

 هایجامعهبا رشد در دوران معاصر، است. بودهزندگی بشر مورد توجه  سراسرپدافند غیرعامل موضوعی است که در 

ها جامعهبین ها و تهدیدها جنگو ها متحمزا، هاهدفهای اجتماعی، تضاد در زندگی هاها و تعاملرابطهبشری و گسترش 

 های مختلفجنبهتر شده و با ادبیات ساختاریافته به توجه به موضوع پدافند غیرعامل، نظام یافتهو و کشورها افزایش یافته 

زیاد در ابعاد زندگی  هایتغییر تبع آنبه و  های عظیم در علوم، فناوری و صنعتپیشرفتزندگی گسترش پیدا کرده است. 

است تا شدهها و تهدیدها توسط کشورهای پیشرفته و توان همپایی سایر کشورها موجب خاطرهفردی و اجتماعی و طیف م

پدافند غیرعامل شامل اصول اساسی و های اقدامبحث پدافند غیرعامل مورد توجه جدی تمام کشورهای دنیا قرار گیرد. 

ها ابتکاری، ولی شیوه به کارگیری آن ،انداست که در اغلب کشورهای جهان، با کمی اختالف پذیرفته شدهموردهایی 

حد و مرزی گاهی بستگی دارد و  هامانند اینهای فکری، شرایط زمان، مکان و و به خالقیتاست هنرمندانه و خردمندانه 

در حد غیرقابل از این رو توان تعیین کرد و پدافند غیرعامل نمیموردهای کارگیری اصول و ه سازی و نحوه ببرای پیاده

های بلندمدت و برنامه در به خودی خودسازی پدافند غیرعامل که نهادینه گفتتوان چنین می ی تنوع وجود دارد.تصور

ای در کشاورزی و صنایع غذایی به فناوری هسته راهبردهای پدافند غیرعامل در توسعه نبودو دارد راهبردی کشور ضرورت 
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راهبردی پدافند  واکاوی، شناخت و پژوهش. هدف اصلی این دشوی اصلی مطرح و بررسی میعنوان چالش و دغدغه

قوت، ضعف، های نقطهبا شناسایی این هدف ای در کشاورزی و صنایع غذایی است که فناوری هسته غیرعامل در توسعه

در کشور پدافند غیرعامل سازمان کالن های هدفد. آیمیبه دست ها و تدوین راهبردهای بخشی و کالن تهدید و فرصت

 (: 7، 3زیر تدوین شده است ) شرحسطح راهبردی به 

 ها.پذیری در برابر تهدیدهای آسیبپایدارسازی کشور در حوزه  

 تهدیدهاهای عمده و راهبردی کشور در برابر پذیریتوسعه آسیب نبود.  

 دهاتهدیها در برابر پذیریتولید بازدارندگی دفاعی و راهبردی با تولید پایداری و کاهش آسیب. 

 تولید امنیت پایدار در برنامه بلند مدت کشور. 

 تهدیدهایکپارچه پیشرفت و مقاوم در برابر های تولید برنامه. 

 دهد که موضوعکالن سازمان پدافند غیرعامل کشور در سطح راهبردی، نشان میهای هدفتوجه به معنی و مفهوم 

 در ویژهای در کشاورزی و صنایع غذایی به صورت تهو توسعه فناوری هس کلیکشاورزی و صنایع غذایی به صورت 

 گیرند.قرار میباال گانه پنچ هایهدف

 

  مبانی نظری

 ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهشغیرمسلحانههای اقدام: مجموعه عبارتندازپدافند غیرعامل  نظریمبنای 

های ماقداو دها تهدیسهیل مدیریت بحران در مقابل پایداری ملّی و تارتقای های ضروری، پذیری، تداوم فعالیتآسیب

سازی های حساس و ایمنازی زیرساخت، مستحکم و پایدارسزیستیهای سازی زیرساختمصون (.4)د شومینظامی دشمن 

تیابی به ترین اصول دساز ابتداییها پذیریو آسیبتهدیدها و صنایع غذایی در برابر کشاورزی های مهم بخش زیرساخت

لقی تخدماتی  تولیدی و بعدهایحفظ  ویژهآسایش و رفاه مردم و به رشد و توسعه کشور و ستانداردهای مطلوب برای ا

ی کسب برا زیستیبستر  یک زیرساخت و به عنوان و صنایع غذایی رشد بخش کشاورزیکه با توجه با اینشود. می

ورزی و ماموریت پدافند غیرعامل در بخش کشا رسالت و ،استاصلی رشد، پیشرفت و توسعه کشور ضروری های هدف

آور و مقاوم پذیری دائمی، تابآسیب کاهش کارکردها، تداوم سازی و پایداری،ایمنشامل و است بسیار مهم  صنایع غذایی

دها تهدیهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی در برابر ها و زیرساختدارایی ،مخاطره هاها و مدیریت آمادگی ارتقای بودن،

 و بومی فناوری و هاقابلیت ها،ظرفیت بر فعال مبتنی سیاستسازی با ها و همچنین اقتصادی متناسب با سطح اهمیت آن

 . است روزآمد

از  گیریبهره هبرپایربرد دارد، که طیف بزرگی از کاربردهای آن های مختلف کاای در بخشفناوری و صنعت هسته

ر واقع عبارت از دو است دهی یا پرتودهی ای با نام تابشهای هستهست. استفاده از تابشای اهسته هکنندیونیزههای تابش

دت ملکترون در امانند گاما، ایکس و  کنندهیونیزههای کنترل شده و دقیقی از تابش قداردر برابر مای است قرار دادن ماده 

طور گسترده و د. امروزه پرتودهی بهشواستفاده میعنوان فناوری پرتودهی این پرتوها به طور کلی از به زمان معین.

اربردهای پرتودهی به عنوان یکی از کد. ورمی به کاری و صنعتی مواد غذایی، کشاورزی پژوهشهای آمیزی در بخشموفقیت

 گردد.رزی میغذایی و کشاومحصول های سبب ایمنی و سالمت بیشتر  ،ایآمیز انرژی هستهصلح
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نگی ، به دنبال چگوای در آنکاربردهای فناوری هسته و توسعه کشاورزی و صنایع غذایی هحوز درپدافند غیرعامل 

 حراصول مطو ها فهدرسیدن به ها برای مفهومراهبردی و مهندسی کردن  کاربردی، هایساخت و اجرای برنامهتولید، 

و ها الزام ها، مقررات، استانداردها ونامهآیینها، راهبردها، برنامه ،معتبر سندهایتوجه به سلسله مراتب با  .است شده

ای های موجود و توسعهبرای طرحها آنجرای اهای مختلف کشور، تدوین و برای بخش پدافند غیرعاملهای همالحظ

. به بیان استمهم و ضروری ای هسته بخش کشاورزی و صنایع غذایی، حساس و مهم زیستیهای زیرساختها و دارایی

ها، نامهبردر الزام ها و  بردها، راههاسازی استاندارد، پیادهو اصول پدافند غیرعامل هاهدفبه  رای رسیدندیگر، ب

 ،نبنابرای. (13 ،12 ،1)است  هاینامانند ، توزیع و مصرف و ، تولیدارزیابیدر طول توسعه،  هاو تجهیز هاها، تولیدزیرساخت

ای در هفناوری هست پدافند غیرعامل در توسعههای هدفمی برخی به صورت عمو ،مربوط یموضوع هابرحسب گستره 

 :دکرتوان به صورت زیر بیان کشاورزی و صنایع غذایی را می

 های ملی(. )حفظ منابع و سرمایهها آسیبو ها خسارتپذیری و کاهش آسیب کاهش 

 ارندگی(.  دید و افزایش بازدبخشی تهدشمن )کاهش اثر اثرگذارییابی و دقت کاهش قابلیت و توانایی شناسایی، هدف  

 شیمیایی، سایبری، الکترونیکی(.زیستینوین )مانند تهدیدهای مدیریت  ایجاد سامانه ،  

  .تدوین استانداردهای فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی 

  زی و صنایع غذایی. دانش پدافند غیرعامل در کشاور هتوسعتولید علم و دانش به منظور 

  تهدیدهادستیابی به ایمنی، امنیت، استحکام، پایداری در کشاورزی و صنایع غذایی در برابر . 

 شور. ج از کدستیابی به نظام خودکفا و خوداتکا در کشاورزی و صنایع غذایی به منظور کاهش وابستگی به خار 

 ایع غذایی. دستیابی به قابلیت تداوم تولید و توزیع در کشاورزی و صن 

  هاهدیدها در برابر تنیروی انسانی، محیط زیست و زیرساخت نگهداریحفاظت و. 

 پذیری و کاهش وابستگی متقابل. سازی، انعطافهای موازیظرفیتارتقای ها با آوری زیرساخت و داراییدستیابی به تاب 

مل عالیت شافتم. تدوین راهبردهای هر بین حال و آینده برحسب شرایط محیط داخل و خارج سیساست پلی  ،راهبرد

سازمانی و شناسایی راهبردهای مطلوب سازمانی و برونهای درونواکاوی محیط داخلی و خارجی، واکاوی همزمان عامل

 موثر محیطی وعامل های گیرد. در شناخت راهبردی ها و معیارهای متناسب انجام میاست که بر پایه ارزیابی با شاخص

نایع غذایی در صکشاورزی و  هتوسعای در . براین اساس، وضعیت صنعت هستهباالیی داردستمی اهمیت سیهای عامل

ر قالب این وضعیت و موقعیت د هایشده و تخمین تغییر ای و جهانی برآوردکنونی، موقعیت آن در محیط منطقهوضعیت 

 ه استبازدارنده بیرونی انجام شدهای عاملو ا تهدیدهبرنده محیطی، پیشهای عاملها و ها، فرصتها، قوتبررسی ضعف

(11، 15.) 

 دربرگیرنده تدوین راهبردها، ماتریسو  راهبردیتعیین جایگاه محیط راهبردی و  واکاویترین روش و ابزار برای مرسوم

کار برده به حاضر پژوهشاست که در  5(SWOT)نام سوات  به 4(T) و تهدیدها 3(O)ها ، فرصت2(W) ها، ضعف1 (S) هاقوت

ها و فرصت ها وها و ضعفبرای بررسی قوتبه ترتیب  7(EFE) و خارجی  6(IFEهای داخلی )ماتریس ارزیابی عامل از شد.

                                                                                                                                                                                
. Strengths          2. Weaknesses         3. Opportunities           4. Threats         5. Strength, weakness, opportunity, threat (SWOT)   

6. Internal factor evaluation matrix                  7. External factor evaluation matrix                  
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. برای تعیین وزن گیری شدبهرهای در کشاورزی و صنایع غذایی کاربردهای فناوری هسته روی توسعه تهدیدهای پیش

شود که همان وزن بسیار مهم است( تعیین میبین صفر )اهمیت ندارد( تا یک ) ریبیها با ضها، اهمیت نسبی عاملعامل

امتیاز آن به عنوان  4تا  1بین  یها عدداز عاملیک با توجه به میزان تاثیرگذاری هر  ،هاست. در ادامهنرمال برای آن عامل

ضرب و در نهایت  تأثیرگذارین آن در امتیاز هر عامل، وز پایانیموزون شده . برای تعیین امتیاز اختصاص داده شدعامل 

در روش د. مداخلی و خارجی به دست آهای عاملنمره نهایی است و در پایان امتیاز موزون هر عامل  نشانگرمجموع اعداد 

و مقایسه هر وضع درونی با هر  برابریبا و  مند، که مدل واکاوی مدیریتی است به شکل نظامSWOTواکاوی و ارزیابی 

 -و ضعف STتهدید -، قوتWOفرصت -، ضعفSOفرصت -ای از شرایط بیرونی چهار گونه راهبرد بخشی قوتموعهمج

ها و های قوت و ضعف، فرصتهای راهبردی براساس پیوند داده شده بین نشانهاین گزینهد. وشمی نتیجه گیری WTتهدید 

و با ایجاد تعادل و  آماده می شودهای داخلی و خارجی بی عاملبرای این کار، ابتدا ماتریس ارزیاگردد. تهدیدها انتخاب می

راهبرد)های( مناسب گردد. می پذیر و عملیاتی تعیین اصلی داخلی و خارجی، راهبردهای امکانعامل های توازن بین 

نمره شود. در این ماتریس، جمع های داخلی و خارجی تعیین میدر ماتریس عامل براساس وضعیت حوزه مورد بررسی

های مختصات تالقی داده شده و جایگاه ، روی محور 1(IEهای داخلی و خارجی ))امتیاز( نهایی ماتریس ارزیابی عامل

 1های داخلی و خارجی که در جدول در ماتریس ارزیابی عامل راهبردیگردد. براساس این جایگاه تعیین می راهبردی

 .    (10 ،5) شودبرد تهاجمی، راهبرد تدافعی و راهبرد رقابتی توصیه مینشان داده شده است، راهبرد محافظه کارانه، راه

دهای تهاجمی راهبر ،های خارجیگیری از فرصتهای ضعف داخلی و بهرهبر نشانه( WO)کارانه راهبردهای محافظه

(SO) راهبردهای تدافعی ،های خارجیگیری از فرصتهای قوت داخلی و بهرهبر نشانه (WT) ی ضعف داخلی و هاهبر نشان

تهدیدهای اثر  رفع یا کاهشهای قوت داخلی و بر نشانه (ST) راهبردهای رقابتی و تهدیدهای خارجیاثر یا کاهش رفع 

ای هنشانه رفعی که براهبردهای تدابه های پدافند غیرعامل، خارجی تاکید دارد. الزم است گفته شود که با توجه به هدف

ها تاکید دارد، توجه بردن از پیشرانها با بهرهآناثر و تهدیدهای خارجی و رفع یا کاهش پذیری داخلی ضعف و آسیب

 شود.میبیشتری 

 (IE) خارجی -ماتریس ارزیابی داخلی -1جدول 

 
 

                                                                                                                                                                                
1. Internal- external matrix 
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 هامواد و روش

، این ای در کشاورزی و صنایع غذاییفناوری هسته توسعهبرای به ضرورت تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل  توجهبا 

 ای است.توسعه –پژوهشی کاربردی بنابراین  ،ه استبومی تدوین شد یبا روش کهکاربردی است از نوع  پژوهش

وش رهای متداول و مرسوم ، از بین روشای، موردی و زمینهواکاوی -های توصیفیموضوع با روش برابریبه دلیل 

 .دباشو پیمایشی  اکاویو -های توصیفیترکیبی از روش کهگردید ی پژوهشسازی روش ، اقدام به گزینش و پیادهپژوهش

 روش و ابزارهای گردآوری اطالعات

آوری و جمعاید بهای فراوانی مواجه هستند که ها از جمله این پژوهش، پژوهشگران همواره با دادهپژوهش ههمدر 

 و ایابخانهکتز نوع اش گردآوری اطالعات روهای الزم به اطالعات مورد نیاز پژوهش تبدیل شوند. استخراج  و با پردازش

از روش  با استفاد سندها علمی و بررسی سایر سندهایمطالعه  هبر پای اساس ها  برمیدانی بود و ابزار گردآوری داده

ن های خبرگی، مصاحبه با خبرگااز نشستنظران صاحب دیدگاه هایدریافت برای  روش میدانی. در بوده استبرداری فیش

ریب آلفای و پایایی آن با استفاده از ضند تایید کردنظر صاحباستادان را امه نروایی پرسش استفاده گردید. نامهشپرسو 

 کرونباخ تایید شد.

  پژوهشجامعه آماری 

ای و کشاوزی و پدافند غیرعامل، صنعت هستهکه با مسئله مورد بحث، شامل  هستند هاییآن پژوهشجامعه آماری 

 هاداده واطالعات  گذاریکاو تفکر فعالیت گروهی و اشتر ندر سطوح مدیریتی، کارشناسی و علمی درگیرصنایع غذایی د

معه ترکیب جاهای مربوط تعیین شدند. و سازماناستادان با مشورت به صورت هدفمند و و خبره  نظرصاحبافراد  دارند.

با توجه به  پرتودهی و صنایع مرتبط بودند. یمرکزهال، ها، سازمان پدافند غیرعامآماری از اعضای هیئت علمی دانشگاه

نظر برای  اری صاحبنفر و جامعه آم 10های خبرگی ه در نشستنظر و خبرصاحبآماری  جامعهموجود،  محدودیت های

 :بودندهای زیر از ویژگیبا برخورداری نفر  40 پژوهشنامه سشپاسخ به پر

 سال. 10 تکمدسفعالیت و مدیریت مرتبط  دارای سابقه 

  کارشناسی ارشد. مدرک تحصیلی دستکمدارای 

  پدافند غیرعامل.الزام های آشنا به اصول و 

 ای، کشاورزی و صنایع غذایی کشور.آشنا به صنعت هسته 

 .دارای نگاهی راهبردی 

 پژوهشیند اجرای افر

مورد بررسی قرار  پژوهشرجی شد، محیط داخلی و خامیدانی انجام  هایبررسیپس از گردآوری اطالعات، منابع و 

 افراد جامعه ازها و تهدیدها( تهیه شد. خارجی )فرصت هایعاملها( و ها و ضعفداخلی )قوت هایعاملگرفت و فهرستی از 

پدافند غیرعامل، حوزه در  خبرگانهای دگاهیداستفاده شد. از  هاها، تهدیدها، فرصتها، ضعفقوتارزیابی  برایآماری 

قوت، ضعف، فرصت و تهدید، در  هاینقطهبعد از تعیین  زی و صنایع غذایی استفاده گردید.رکشاوبخش ای، صنعت هسته

ها ویژگیادبیات و  نظرهای مشترک از بندی و ویرایش شده و گویهداخلی و خارجی دسته هایعامل ،های خبرگینشست

و های داخلی عامل ،SWOTرای تشکیل ماتریس ب سرانجامهای زیرمجموعه دیگر حذف گردید. و عامل گرداوری شد

از ماتریس  راهبردیهمچنین به منظور شناسایی و تعیین جایگاه . شده است استخراج هاآنبه همراه نمره نهایی خارجی 
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 خارجی -داخلی هایعاملارزیابی ماتریس ( و EFE)خارجی  هایعامل ماتریس ارزیابی ،(IFE) داخلی هایعاملارزیابی 

(IE ).استفاده شده است 

 و بحثنتایج 

اصل حایج عمومی نت واکاویخبرگان، پس از  های صورت گرفته با جامعهه و مصاحبهدهای توزیع شبر اساس پرسشنامه

 ینقطه ها، قوت نقطه هایمحیطی شامل  عامل هایخبرگان و تثبیت و تعیین نوع )داخلی و خارجی(، دیدگاه های از 

زم است های راهبردی، ابتدا البه منظور استفاده از رویکرد عامل. آماربرداری شدزیر به صورت ها و فرصتتهدیدها ضعف، 

 16نقطه قوت و  17دهد که های جمع آوری شده نشان میهای داخلی و خارجی ارزیابی شوند. نتیجه حاصل از پاسخعامل

اثرگذار هستند که  خارجی بر توسعه این بخشهای تهدید به عنوان عامل 9فرصت و  9داخلی و های عاملنقطه ضعف از 

 گزارش شده است.  3و  2های های داخلی و خارجی در جدولها به ترتیب برای عاملنتایج به همراه ارزیابی کمی این عامل

 

  .(IFEهای داخلی )ماتریس ارزیابی عامل -2جدول 

 نماد

 هاعامل
 هاتقو -های داخلی عامل

امتیاز  امتیاز وزن

 نموزو

S1   038/0 .موم(ای )مانند کاهش مصرف سدر استفاده از دانش هسته زیست فناوریارتقای ملی دانش و   844/2  107/0  

S2  
های مرتبط کشاورزی و غذایی به منظور افزایش کمی و سازمانزنجیره ارتباطی بین 

035/0 .کیفی تولید  889/2  103/0  

S3  
ذا و امنیت غذایی و تحول در نظام غ ورز برای مقابله با تهدیدوجود هیئت اندیشه

033/0  .تغذیه جامعه  667/2  087/0  

S4  035/0  .ایهای کارآفرین در حوزه کشاورزی هستههای دانش بنیان و تعاونیتوسعه شرکت  889/2  103/0  

S5  034/0 .ایهستهگیری فناوری متنوع با بهره های یابی به محصولتولید و دست  489/2  084/0  

S6   028/0 .ذاییکشاورزی و غمحصول های وری خودکفایی و افزایش تولید و بهرهتأکید بر  867/1  053/0  

S7   030/0 .بندیارتقاء فناوری صنعت بستهرشد و  178/2  065/0  

S8   028/0 .وری باال و توسعه پایدارهای اقتصاد مقاومتی، رسیدن به بهرهتحقق سیاست برایعزم ملی  600/1  045/0  

S9  028/0 .ایهستهش و صنعت حمایت و اعتمادسازی جامعه فعاالن در دان نشان دادن سازی وپیاده  356/2  065/0  

S10  
ح ری و اصالبا استفاده از فناو فراوریاز مزرعه تا محصول های  پسماندکاهش فساد و 

031/0 .فرآیند تولید  089/2  065/0  

S11   029/0 .ایستهناوری هفی با استفاده از کشاورزی و غذایی از نظر کمی و کیفهای  محصولافزایش بازدهی  311/2  068/0  

S12   029/0 .های شناختیعلمی و دانشگاهی به منظور ارتقای سواد، دانش و مهارت مرکزهایوجود  911/1  056/0  

S13   029/0 .ای برای استفاده علمی و فنی در صنعت کشاورزی و غذاییهسته مرکزهایوجود  667/2  078/0  

S14  029/0 .زیت مناسب اقلیمی و جغرافیایی مناسب برای تولیدهای کشاوربرخورداری از موقعی  667/2  078/0  

S15  031/0 .هااولویت نسبی بخش کشاورزی و غذایی بر سایر بخش  889/2  090/0  

S16  027/0  .اییبرداری از پسماند کشاورزی به عنوان مواد اولیه در صنعت غذهای متنوع در بهرهتوسعه طرح  444/2  066/0  

S17  027/0  .اه رتباطو ا یریت اطالعات کشاورزی و صنایع غذایی از طریق توسعه شبکه فناوری اطالعاتمد  444/2  066/0  
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    :2ادامه جدول 

    هاضعف -های داخلی عامل 

W1  033/0 .در دسترس نبودن محصول های غذایی پرتودهی شده  222/2  072/0  

W2  
ت های وزارای در دانشگاه ز فناوری هستهاستفاده ا های و امکان هاضعف در تجهیز

036/0 .علوم، تحقیقات و فناوری  089/2  076/0  

W3   033/0 .ایاورزی هستهگذاری مؤثر و کاربردی در  بخش کشو سرمایهضعف در آموزش، پژوهش  089/2  068/0  

W4  030/0 .ضعف در فناوری و تجهیزات به روز صنایع غذایی و کشاورزی کشور نسبت به جهان  000/2  060/0  

W5   028/0 .به کارگیری استانداردهای محصول های کشاورزی نداشتن از آگاهی  000/2  057/0  

W6  
ذایی، غ .ای به روز در کشاورزی، صنایعآگاهی و استفاده کم از دانش و فناوری هسته

033/0 .زیست فناوریشناسی و خاک  311/2  076/0  

W7  033/0 .دهیپرتو راهی کشاورزی و غذایی از توجه ضعیف به کاهش پسماند و فساد محصول ها  444/2  082/0  

W8  
ی ای و باورهای جامعه در ایمنی مواد غذایی و کشاورزضعف فرهنگ و سواد تغذیه

027/0  .ایفراوری شده با فناوری هسته  533/2  068/0  

W9  031/0 .ای در کشاورزی و مواد غذاییاوری هستهرنگ شدن نقش و اهمیت فنکم توجهی و کم  311/2  072/0  

W10  029/0 .هشد ای جلب مشارکت مردم در استفاده از محصول های پرتودهیکمبود برنامه توسعه  089/2  060/0  

W11  027/0 .یکشاورز وایی های موجود در مواد غذنوکالیدضعف در ارزیابی دائمی میزان فعلی و آتی رادیو  222/2  060/0  

W12  
های مربوطه برای سازمانهای بین بخشی نبود متولی واحد و ضعف هماهنگی

029/0 .ایکشاورزی هسته  133/2  062/0  

W13  
های مرتبط با های مختلف در ورود به پژوهشرشته پژوهشگراننگرانی متخصصان و 

030/0 .ایهستهفناوری   178/2  066/0  

W14  
گذاری، کنترل، اعمال فگری، نظارت، هدیترنگ شدن نقش و وظایف هداکم

028/0 .هاسازمانهای کالن و ارتباط و هماهنگی با دیگر نهادها و سیاست  222/2  062/0  

W15  025/0    .(ضروروی و زیستی موردهایغییر در ترکیب ها )کمبود یا تها و یارانههدفمند نبودن حمایت  000/2  049/0  

W16  025/0 .ها ایش به مهاجرت آناستفاده کم از نیروهای متخصص، ماهر و فنی و گر  222/2  056/0  

 325/2 267/76 000/1 جمع

 

است که با  325/2های ماتریس ارزیابی داخلی دهند که جمع پایانی نمرههای داخلی نشان میهای ارزیابی عاملیافته

ها در این برای رفع ضعفها استفاده مناسب از قوت نبودهای داخلی و دهنده ضعف عاملتوجه به نظر جامعه آماری نشان

ن است یا هدهند بوده و این عدد نشان 261/2های خارجی بخش است. همچنین مجموع نمره نهایی ماتریس ارزیابی عامل

ر این زمینه د استارد. بنابراین الزم ند ها راگویی با تهدیدسخی مقابله و پاها  برابرداری از فرصتکه این بخش، توانایی بهره

 تدافعی موثری به کار گرفته شود. راهبردهای 
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 (.EFEی )خارجهای ماتریس ارزیابی عامل -3جدول 

 هافرصت –خارجی های عامل                                        نماد 

                           هاعامل

امتیاز  امتیاز وزن

 موزون

O1  061/0 .ورهاای در جهان نسبت به سایر کشستهارتقای رتبه کشور در استفاده کاربردی از فناوری ه  711/2  164/0  

O2  056/0 .هامحدودیت ه خاطران بهای دانش بنیامکان ایجاد، رشد و ارتقای بخش خصوصی و شرکت  089/2  117/0  

O3  054/0 .ایالمللی مرتبط با دانش و فناوری هستهتوسعه و گسترش اطالعات مراکز بین  000/2  107/0  

O4  های تضمین کیفیت سازی سیستمهای پیادهی از پروژهحمایت جهانISO ،FSSC  وCRM . 053/0  044/2  108/0  

O5  051/0 .هاتحریمبرداری از ظرفیت موجود کشور بابت سازی و افزایش بهرهظرفیت  911/1  097/0  

O6   055/0 .های مرتبط فراملیدانشگاهی و صنعتی با نهادها و ارگان مرکزهایارتباط علمی  787/1  098/0  

O7   054/0 .کشاورزی و غذایی در جهانمحصول های افزایش ارزش افزوده  000/2  107/0  

O8  059/0 .بدیلیتای کشاورزی صنایع غذایی و های در حوزهتوجه جهانی به استفاده از فناوری هسته  222/2  131/0  

O9   055/0 .ایدر استفاده از دانش و فناوری هسته زیست فناوریارتقای جهانی دانش  356/2  130/0  

     هاتهدید - خارجیهای عامل 

T1  059/0 .داخلی و خارجیعامل های  خاطر اخالل در برنامه حمایتی و نظام توزیع به  489/2  147/0  

T2  
های صورت گرفته از حریمامنیت غذایی در پی ت هکنندتهدیدها و رفتارهای سیاست

061/0 .کشورهای دیگر  311/2  142/0  

T3  053/0 .کشاورزی به کشورهای دیگرمحصول های ی فناوری و صنعتی در وابستگ  489/2  132/0  

T4   059/0 .ییهای کشاورزی و غذا، نهادهبانیو باغ زراعیمحصول های وابستگی در استانداردسازی  222/2  131/0  

T5   055/0 .های کشاورزی و غذایی از سایر کشورها، نهادهباغبانیزراعی و محصول های واردات  222/2  123/0  

T6  052/0 .زیدار در صنایع غذایی و کشاورگذاری افراد نفوذی یا غیرصالحیتتهدید ناشی از ورود و سرمایه  444/2  128/0  

T7   055/0 .هادیتمحدو اطره خکشورها بر دیگکاربری با  هایهمؤسسارتباط ناپیوسته و ضعیف صنعت، دانشگاه و  489/2  137/0  

T8  051/0  .های فراملینادرست اعمالی نهادها و ارگانهای ها و سیاستبرنامه  444/2  126/0  

T9   057/0 .صنایع غذایی و کشاورزی هحوزویژه غرب در ه کشورها ب دیگرنفوذ و الگوسازی  400/2  136/0  

000/1 جمع         022/40     261/2  

 

 تدوین راهبردها

 تدوین راهبردهای بخشی 

ل و پدافندغیرعامدر های کلی و سیاستهدف ها انداز، رسالت، چشم هدربرگیرند راهـبـردی هایمـسـئلهبا توجه به 

اساس بر ،بدین روش .شوندراهبردی محیطی، راهبردهای بخشی استخراج، تدوین و پیشنهاد می واکاوی نتایج حاصل از

( رصت و تهدید، ضعف، فمحیطی )قوت عامل های واکاویکشاورزی و صنایع غذایی و  پدافندغیرعامل در توسعههای هدف

فرصت  -( ضعفSTهدید )ت-(، قوتSOرصت )ف -، راهبردهای بخشی چهارگانه شامل قوتهدف هاو در رسیدن به این 

(WOو ضعف )- ( تهدیدWT تعیین و  ) تدوین شد:زیر به شرح 
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 (SOفرصت ) -راهبردهای قوت

SO1. ایهسته های بخش کشاورزیایجاد و توسعه زیرساخت. 

SO2.  بندیفناوری صنعت بستهای ارتقرشد و. 

SO3. زیستیمند منابع مدیریت جامع، هماهنگ و نظام. 

SO4. های شناختیسواد، دانش و مهارت باال بردنعلمی و دانشگاهی به منظور مرکزهای  استفاده از. 

SO5.  وری و توسعه پایداربهره افزایشهای اقتصاد مقاومتی، تحقق سیاست برایعزم ملی. 

SO6.  ایهستهمتنوع فناوری ه های فراوردتولید و دستیابی به. 

SO7.  آزاد هایمنطقهاستفاده از ظرفیت. 

SO8. ایهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی هستهشرکت هتوسع. 

  .(TSتهدید ) -راهبردهای قوت

ST1. ایهستهمؤثر در استفاده از فناوری افزایش  برایای سازی امکانات و تجهیزات هستهبهبود و بومی. 

ST2. کشاورزیابزارهای ساخت تجهیزات مکانیکی و  توسعه فناوری طراحی و. 

ST3.  های مرتبط کشاورزی و غذایی به منظور افزایش کمی و کیفیت تولیدسازمانایجاد و توسعه زنجیره ارتباطی بین. 

ST4. ای برای استفاده علمی و صنعتی در صنعت کشاورزی و غذاییهستههای موسسه استفاده از. 

ST5. کشاورزی و غذایی های حصولخودکفایی و افزایش تولید و بهره م. 

ST6.  تولید یندافرتفاده از فناوری و اصالح با اس فراوریاز مزرعه تا  پسماندهای فراورده هاکاهش فساد و. 

ST7. گیاهانای در اصالح استفاده از فناوری هسته. 

ST8.  یداروری باال و توسعه پاهای اقتصاد مقاومتی، رسیدن به بهرهسیاست به سرانجام رسیدنعزم ملی در جهت. 

ST9. گذار  بر سالمت غذاییتأثیرعامل های ها و افزایش مؤلفه. 

 (WOفرصت ) -راهبردهای ضعف

WO1. گذاری در بخش کشاورزیسرمایه رایهای مالی بتدوین برنامه آموزشی، ترویجی و اتخاذ سیاست. 

WO2. ایهسته زیست فناوریهای نوین سازی روشبهینه. 

WO3. روز یفناورفاده از ، نگهداری و تبدیل و توزیع با استترابریداشت، های برتعیین الگوهای مناسب در سیستم. 

WO4. سازمانهر های مختلف اجرای برنامه مدون برای ارتباط و هماهنگی بین بخش. 

WO5. با آگاهی نادرستباورهای  پرتودهی و حذفهای محصولهای استفاده از پژوهش، توسعه فناوری و ترویج روش 

 .بخشی عمومی

WO6. ه های دانش بنیان در ارائشرکتبرداری و بهره سازیاربرقرهای مناسب برای ها و روشیدستیابی به فناور

 .پرتودهی هایلمحصو

WO7. سهمیه مالی به آن دادنو رسانی افزایش بازده دستگاه اطالع. 

WO8. ایتههسمؤثر در استفاده از فناوری ای به منظور افزایش هسته هایو تجهیز امکان هاسازی بهبود و بومی. 

WO9. اینیاز مدیریت استفاده از فناوری هسته مورد یهاوشتأمین و تدوین فناوری ر. 

 .10WO .ایهستهسازی الگوهای مدیریتی دانش، مهارت، اشتغال انرژی ارائه و بهینه          
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.11WO بینی، ارزیابی و برآورد پایش چرخه تولیدهای پیشارتقای فناوری. 

.12WO غذایی و های راوردهفآزاد بر میزان تولید و ارائه  هایمنطقههای مدیریت تجارت، ویژگی ایهبرهمکنش ارزیابی

 .کشاورزی

.13WO کشاورزیمحصول های و دورریز  پسماندهاپایدار از برداری هرههای تولید محصول سالم و بتوسعه فناوری. 

.14WO ایهستهی منابع دانش هاهای کیفی و محدودیتتوسعه فناوری تعیین پراکنش ویژگی. 

.15WO توسعه دانش ارزیابی و تعیین ظرفیت تولید صنایع تبدیلی. 

 .(WTتهدید ) -راهبردهای ضعف

WT1.  داخلی و خارجی هایعاملطلبی و منفعت دخالتهای مدیریتی به منظور جلوگیری از عاملشناسایی و تعیین. 

.2WT  هااز آنبرداری های اصالح و بهرهشناسی در طرحی خاکایدارهای سازگار با پها و روشآالت، دستگاهماشینمعرفی. 

WT3. های کشاورزیهای مختلف حوزهبینی جامع در بخشپایش و پیش. 

WT4. رسانیتوسعه شبکه اطالعاتی در جهت ارتباط و اطالع. 

WT5. غذایی پرتودهی شدههای محصولهای ویژه ایجاد بانک اطالعات و فروشگاه. 

WT6. نظام سالمترسانی عاصالح رویه آموزشی و اطال. 

WT7. ایهستهوری پایدار در استفاده از فناوری افزایش بهره. 

WT8.  های پژوهشیو اصالح زیرساخت فناوریورود. 

WT9. گیری فعاالن عرصه فناوری نوین در شبکهکارای و بههای ملی اطالعات هستهایجاد شبکه. 

WT10. و ارتقای برنامه راهبردی از تولید به مصرفرسانی به روز. 

WT11. های تجاریآزاد و اصالح سامانه منطقه هایسازی ترویج فناوری تسطیح و آماده. 

WT12.  پسماندافزایش بازده و کارایی فناوری نوین در بخش. 

WT13. کشاورزی بومی ل هایتدوین استانداردهای داخلی مطابق با محصو. 

 تجمیع راهبردها

سط ای در کشاورزی و صنایع غذایی توی هستهفناور بعد از این که راهبردهای بخشی پدافندغیرعامل در توسعه

ع ادغام و تجمیه ترتیب ها بیکسان زیربخشموردهای آوری شد، آماری شناسایی و جمع کارشناسان و متخصصان جامعه

مچنین هندغیرعامل و کالن پدافهدف های ، راهبردها براساس دستیابی به گانخبر جامعههای دیدگاهشدند. با استفاده از 

 ردیدند: ای در کشاورزی و صنایع غذایی تعیین و به شرح زیر تدوین گفناوری هسته پدافند غیرعامل در توسعههای هدف 

و  واکاویو ایش، تجزیه عالی رتبه کشور به ضرورت و اهمیت پدافند غیرعامل برای رصد، پمسئوالن توجه نهادها و  -1

 .یکشاورزی و صنایع غذایهای پذیری داراییو آسیب هاارزیابی مداوم تهدید

ها، استانداردها، ، چارچوبهاقانونتقویت ای برپدافند غیرعامل  هحوزالمللی در بینهای توافقو ها معاهدهسازی بومی -2

   .ایمنی و امنیتی کشورهای اقدامها و دستورالعمل

ذایی غکشاورزی و صنایع محصول های با  رابربهای داخلی کارها، استانداردها و دستور، چارچوبهاقانونروزرسانی ه ب -3

 .بومی

  .زایی، تهدیدزدایی و اقتدارآفرینی توسعه کشاورزی و صنایع غذاییزایی، سالمتهای راهبردی، امنیتجنبه بررسی -4
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دهی پرتو هایها و فراوردهمادهها، و کاهش حساسیت و نگرانی در فعالیت نادرستآگاهی بخشی عمومی، حذف باورهای  -5

 .شده

یمنی های مرتبط )وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی کشور و نظام اافزایش هماهنگی و انسجام سازمان -6

  .هاها و تحریمحدودیتماز بین بردن برای بین بخشی ای( و شبکه کارآمد هسته

زی در کشاور هاییی، فناورانه و تجهیزماندگی علمن عقب المللی برای جبرابینهای تجربهها و استفاده از فناوری -7

  ر.ای و پدافند غیرعامل کشوهسته

به منابع ها تجربهیشرفته و انتقال علمی و صنعتی کشورهای پمرکزهای متعهد ایرانی شاغل در متخصصان گیری از بهره -8

 .تجربه و ارزشمند داخلیانسانی متخصص، ماهر، با

  .ورزهای اندیشهتئهای علمی و هیسانی متخصص و انجمناز توان نیروی ان بیشینهاستفاده  -9

 .ای در کشاورزی و صنایع غذاییبرداری از فناوری هستهگسترش منابع کشور و تقویت دامنه بهره -10

  .ایاورزی هستهکشهای ت و خدم هادرات دانش، فناوری، مواد، تجهیزافزایش توانمندی و توسعه ظرفیت صا -11

 .ایکشاورزی و غذایی هستههای فراوردهوری خودکفایی و خوداتکایی با افزایش تولید و بهره ترویج فرهنگ -12
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 براهبردهای مناس

 به مشخص شدن و با توجهمی شود تر برای این بخش تعیین راهبردهای مناسب پژوهشنتیجه ها و به یافته توجهبا 

ای مناسب ای در کشاورزی و صنایع غذایی، راهبردهکاربردهای فناوری هسته پدافند غیرعامل در توسعه راهبردیجایگاه 

ونه که در این بخش مشخص شد. همان گ راهبردیل و موقعیت خارجی تشکی -ماتریس ارزیابی داخلی گردد.بیان می

ای تدوین به گونه راهبرد تدافعی قرار دارند. بنابراین، راهبردها باید ،هدیدت -نشان داده شده است در ناحیه ضعف 4جدول 

سازی ها و خنثیپذیریها و آسیبهای موجود )قوت و فرصت( نسبت به رفع یا کاهش ضعفشوند که با استفاده از پیشران

 و مقابله با تهدیدها بپردازد.

 

 (.IEرجی )خا -های داخلیماتریس ارزیابی عامل -4جدول 

 

 

 تابی موقعیت و اقدام راهبردی استفاده و ارزیا SWOTهای داخلی و خارجی، ماتریساز نتیجه ماتریس ارزیابی عامل

 (.5 جدول( تدوین شود )QSPMریزی راهبردی کمی )ماتریس برنامه

ست.  ا، ده گزینه راهبرد برحسب نمره جذابیت لیست شده5ریزی راهبردی کمی در جدول بر پایه ماتریس برنامه

اوری اده از فنا استفافزایش تنوع محصول ها و ارتقای بهره زنجیره تولید تا مصرف محصول های کشاورزی و غذایی ب گزینه

 است.به دست آورده جذابیت را  وده بیشترین نمرهبترین راهبرد ای مهمهسته

 

 نتیجه گیری

ای پدافند ها، تهدیدها و ارائه راهبردهو معرفی نقطه های قوت، ضعف، فرصت آماربرداریاین پژوهش برای شناسایی، 

ن سیدن به ایرای در کشاورزی و صنایع غذایی اجرا شده است. برای کاربردهای فناوری هسته غیرعامل برای بهبود و توسعه

ای کاربرده دهند که موقعیت پدافند غیرعامل در توسعههای پژوهش نشان میاستفاده شد. یافته SWOTهدف، از روش 

و  های قوتبرداری از نقطهای در کشاورزی و صنایع غذایی در ناحیه راهبردی تدافعی قرار دارد و با بهرهفناوری هسته

های رساند. با توجه به هدف نهکمیوشش داد و تهدیدهای خارجی را به ها را تا حد امکان پپذیریها و آسیبفرصت ضعف

گویی به تهدیدها مورد توجه ها و کسب توان مقابله و پاسخپذیریها و آسیبپدافند غیرعامل، رفع و کاهش دائمی ضعف

 های سازمانی و هدف های کالن سازگاری بیشتری دارد. بوده و این گونه راهبردها با ماموریت
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 .(QSPM) ریزی راهبردی کمی ماتریس برنامه -5 جدول

 امتیاز راهبرد رتبه

1  
غذایی با  وکشاورزی های محصولزنجیره تولید تا مصرف  هبهرو ارتقای ها محصولافزایش تنوع 

  .ایهستهاستفاده از فناوری 
       

711/8  

 2   
رینی توسعه تهدیدزدایی و اقتدارآفزایی، زایی، سالمتهای راهبردی، امنیتجنبه مشخص کردن

 .کشاورزی و صنایع غذایی
        

089/8   

3 
          .های مختلف کشاورزی و صنایع غذاییای در بخشارائه الگوهای بومی توسعه فناوری هسته

002/7   

404/6 .ای بر مبنای آمایش کشاورزی کشورکشاورزی هسته یهایابی و توزیع مناسب مرکزمکان 4  

5 
ای، بنیادی و کاربردی در پایه پژوهش هایعلمی برای تعمیق  مرکزهایهدایت و حمایت از 

 .ایکشاورزی و صنایع غذایی هسته
        

191/6   

6 
ای با رویکرد پدافند افزاری کشاورزی هستهافزاری و نرمهای سختزیرساختارتقای توسعه و 

 .غیرعامل
        

877/5   

7 
های حمایتی مناسب در بخش ای آموزشی، ترویجی، تجاری و اتخاذ سیاستهتدوین برنامه

 .ایهستهکشاورزی 
        

025/5   

  .بین بخشیهای مرتبط و شبکه کارآمد افزایش هماهنگی و انسجام سازمان 8
902/4   

9 
عرضه  وپرتودهی شده فراورده های کمی و کیفی به  بخشیاعتباربرای رسمی  هایایجاد مرکز

652/4 .هاآن   

10 
و ها مادهها، بخشی عمومی، حذف باورهای غلط و کاهش حساسیت و نگرانی در فعالیتآگاهی

487/4 .پرتودهی شده محصول های   

 

د صول پدافنای، رعایت اها با استفاده از فناوری هستهآن با توجه به اهمیت کشاورزی و صنایع غذایی و ضرورت توسعه

. ستهاساختها و زیردر زمینه حفظ ایمنی، امنیت و توان پدافندی دارایی ه هاترین مسئلی از اصلیغیرعامل همواره یک

ی فناوری کاربردها سعهپدافندغیرعامل در  توهدف های همواره برای دستیابی به باید ، راهبردها پژوهش هایهنتیج هبرپای

ه همین بروی در نظر گرفته شوند.  های پیشه چالشگویی ببا رویکرد پاسخنیز ای در کشاورزی و صنایع غذایی و هسته

اساسی های مانعها و جامعه آماری با هدف رفع چالشنظرهای تالش شده است راهبردهای کلی انتخاب شده براساس دلیل 

پذیری و کاهش آسیب ضعف نقطه هایاساسی در مقابله با تهدیدها و رفع مانع های ها و داده شود. رفع چالش مطابقت

پذیری عمده آسیب ضعف و کاهش نقطه هایراهبردهایی که برای مقابله با تهدیدها و رفع  ،. بنابراینحاصل می شودعمده 

 تاکید دارند در اولویت قراردارند. 

و تدوین و تجمیع راهبردها براساس دیدگاه پدافند داخلی و خارجی های عاملواکاوی بر  افزوندر این پژوهش 

کاربردهای فناوری  راهبردها برای بهبود و توسعهبهترین و ریزی راهبردی کمی نیز استفاده ماتریس برنامه ازغیرعامل، 

و ارتقای بهره ها محصولای در کشاورزی و صنایع غذایی برحسب نمره جذابیت تدوین شد. گزینه  افزایش تنوع هسته
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ترین راهبرد بوده بیشترین نمره ای مهمهستهاده از فناوری کشاورزی و غذایی با استفمحصول های تولید تا مصرف  هزنجیر
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Passive Defense Strategic Analysis in the Development of 

Nuclear Technology Applications in Agriculture  

and Food Industry 
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Increasing consumption of agricultural and food products and concerns about health and 

food security have led to public attention to the use of new, safe, clean and more efficient 

sources. Nuclear technology is one of the effective resources in optimizing and increasing 

productivity in the agricultural and food industries. The main purpose of this study is to 

identify and enumerate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the 

development of nuclear technologies in agriculture and food industry. For this purpose, a 

strategic factor analysis approach was used. The required data were collected through 

library search, field and face-to-face interviews and completion of a questionnaire. The 

statistical population consisted of 40 people who were purposefully selected from experts 

and specialists in the fields of passive defense, nuclear technology, agriculture and food 

industry. The type of this applied research is developmental and the method of its 

implementation is descriptive-analytical. The result included that 17 strengths and 16 

weaknesses for internal factors and 9 opportunities and 9 threats for external factors. The 

results showed that this research topic is located in the defensive area of the matrix of 

internal-external factors and defensive strategies are the most appropriate. Also, the option 

of increasing the variety of products and improving the interest of the production chain to 

the consumption of agricultural and food products using nuclear technology is the most 

important strategy and has received the highest score of attractiveness. Based on the 

passive defense perspective, of course this type of strategy is also considered to eliminate 

the main challenges and obstacles in the development of applications of nuclear technology 

in agriculture and food industry. 
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