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 چکیده

 دنبال را اقتصادی و اجتماعی برابری و اقتصادی دهی سود محیطی، زیست سالمت عمده هدف سه پایدار کشاورزی       

 یداپ سوق پایدار توسعه جهت در کشاورزی اینکه دهد. برایمی ارتقا را طبیعی منابع و محیط کیفیت مدت دراز درو  کندمی

 مطالعات طریق این امر از کند که پیدا معنا واقعی و عملی طور به کشاورزی بخش در آن جزئیات و مفاهیم باید کند،می

 بخش در هااستراتژی شناسایی است. دستیابی قابل مختلف، مناطق در هامحدودیت و هاپتانسیل شناخت و مطلوب

در  .است ضروری هافرصت از استفاده و سیستم تقویت طرفی از و ضعف نقاط رفع و تهدیدات با مقابله جهت کشاورزی

در راستای پایداری با استفاده  یشرق جانیاستان آذربا یبخش کشاورز یو تنگناها یتوانمنداین مقاله هدف بر آن است تا 

  -مورد سنجش قرار گیرد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی SWOTاز مدل 

کشاورزی دارای های دهند که در زمینهپیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان و متخصصان تشکیل می

گیری غیر احتمالی و هدفمند استفاده گردید. نتایج دانش و تجربه کافی بودند. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه

 85/2با وزنی برابر « وجود ظرفیت مناسب توسعه کشاورزی در استان در جهت پایداری»نشان داد که از بین نقاط قوت 

عدم نظارت کافی »ترین نقاط قوت و از بین نقاط ضعف مهم 76/2با وزنی برابر با « ر منطقهوجود تنوع پوشش گیاهی د»و 

با « کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه»و  16/4با وزنی برابر با « برداری بیش از حد از منابع آببر تخصیص و بهره

آذربایجان شرقی شناخته شدند. همچنین از  ترین نقاط ضعف جهت توسعه بخش کشاورزی استانمهم 76/4وزنی برابر 

های گیری از کمکامکان بهره» و  4با وزنی برابر « اولویت کشاورزی از منظر امنیت غذایی در برنامه ملی»ها بین فرصت

 افزایش احتمال وقوع» ترین فرصت و از بین تهدیدها مهم 86/2با وزنی برابر با « المللیای ملی و بینفنی و مشاوره

 73/4با وزنی برابر با « کاهش جمعیت فعال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی» و  87/4با وزنی برابر با « خشکسالی

 حاصل نتایجترین تهدیدها جهت توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در راستای پایداری شناخته شدند. مهم

 داخلی عوامل برای آمده بدست کلی نهایی امتیاز به توجه با که داد نشان خارجی و داخلی عوامل ارزیابی هایماتریس از

 .باشدراهبرد بازنگری می ،شرقیراهبردهای توسعه کشاورزی استان آذربایجان خارجی و
 

 یکشاورزتوانمندی، ، SWOT لی، تحلپایداری ،یشرق جانیاستان آذربا: کلیدیهای واژه

 

 



 8931  زمستان  /  4شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                            موسی، کاظمیه                  934

 

Analysis of the Capabilities and limitations of the Agricultural Sector in East Azarbaijan to 

Achieve the Sustainability 
 

Fatemeh Kazemiyeh1*, Arash Mosa2 

 

Received:  April 12, 2019 Accepted: July 30, 2019 

1- Assist. Prof., Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. 

 2- Former MSc Student of Rural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of 

Agriculture, University of Tabriz, Iran.                                                                     
*Corresponding Author Email:  kazemiyeh@tabrizu.ac.ir 

 

 
Abstract  

        Sustainable agriculture pursues three main objectives of environmental health, economic profitability and 

social and economic equality and in the long run, improves the quality of the environment and natural 

resources. In order for agriculture to move towards sustainable development, its concepts and details in the 

agricultural sector must be understood in a practical and real sense, which can be achieved through desirable 

studies and the recognition of potentialities and constraints in different regions. Identifying strategies in the 

agricultural sector is necessary to counter threats and address weaknesses, on the other hand, to strengthen the 

system and make use of opportunities. In this paper, the aim is to determine the capabilities and limitations of 

the agricultural sector of East Azarbaijan province in order to be sustainable using the SWOT model. The 

research method is a descriptive-survey research in terms of objective, applied and based on nature. The 

statistical population of this research is experts who have sufficient knowledge and experience in agricultural 

fields. In order to select the statistical sample, a non-probabilistic and targeted sampling method was used. The 

results showed that among the strengths of "the existence of good agricultural development capacity in the 

province for stability" with a weight of 3.95 and "diversity of vegetation in the region" with a weight of 3.67, 

the most important strengths and weaknesses The weaknesses of "lack of adequate supervision over the 

allocation and utilization of excess water resources" with a weight of 4.17 and a "shortage of conversion and 

supplementary industries in the region" with a weight of 4.07 are the most important weaknesses for the 

development of the sector. Agriculture in the East Azarbaijan Province. Also, the priorities of "Agricultural 

priority in terms of food security in the national program" weighing 4 and "the possibility of taking advantage 

of technical and national and international technical assistance" with a weight of 3.97. The most probable time 

and place among the threats is "increasing the probability of occurrence of drought" with a weight of 4.90 and 

"Reduction of active population in agriculture in rural areas" with a weight of 4.2 million. The most important 

threats for the development of agricultural sector in East Azarbaijan province in the direction of sustainability. 

The results of the internal and external factors evaluation matrices indicated that, considering the final score 

obtained for the internal and external factors of agricultural development strategies in East Azarbaijan, is a W-

O strategy.  
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  مقدمه

در تداوم حیات انساااانی، کشااااورزی و تولیدات آن 

دارای نقش بنیادی اساات. در عرصااه جهانی، نگرش بر  

پیشرفته کنونی گویای آن است های تحولی جوامع زمینه

که منشاا توساعه یافتگی بسیاری از ممالک، مازاد تولید   

در بخش کشااااورزی بوده و در مراحل اولیه توساااعه،  

)مطیعی لنگرودی و  ساااز تحو ت شااده اساات مناسااب

 (.3778شمسایی 

 کشورهای اقتصادی توساعه  تاریخ به اجمالی نگاهی

 ینا توسعه در را کشاورزی بارز نقش صنعتی، پیشرفته

 عنوان به کشاورزی. دهدمی نشان وضاو   به کشاورها 

 و تریناصلی و است جهان جمعیت درآمدی اصالی  منبع

 رود،می شاامار به دنیا غذایی مواد تأمین منبع ترینمهم

 غذایی، امنیت در تعادل ایجاد در بسزایی نقش رو این از

 و داشااته جهان کشااورهای ساایاساای حتی و اجتماعی

در کشورهای  (.3772ت )احساانی و خالدی  داشا  خواهد

رو به رشاااد و در حال گذار نیز، کشااااورزی در تحکیم 

کند. از آنجا های اقتصاادی آن نقش اسااسی ایفا می  پایه

کاه این بخش اقتصاااادی از نظر تاامین نیاازهای غذایی    

مردم، تامین مواد اولیه صااانایع، اشاااترال افراد و ایجاد 

توان را میو اسااتمرار رشااد آندرآمد اهمیت دارد، ثبات 

از عوامال عماده کماک کننده به ثبات اجتماعی و رشاااد    

اقتصااادی جامعه به شاامار آورد.  بخش کشاااورزی در 

های اقتصااادی کشااورهای رو به رشااد و در تحکیم پایه

 حال گذار نقش اساسی ایفا می کند. 

 مواد تولید به را جوامع نیاز جمعیت، فزاینده رشااد

 گسااترش نیازمند خود عامل این که داده افزایش غذایی

 کشاااورزی تولیدات افزایش. اساات کشاااورزی تولیدات

 استفاده که است بوده سموم و کود از اساتفاده  با همراه

 منابع بر مخرب اثرات باعث هاسااال طی عوامل این از

)نامدار و  اساات شااده آب و خاک خصااو  به طبیعی

                                                 
1-Strength 
2- Weakness 

نااابراین بااا توجااه بااه مشاااکالت  (. ب3715بوذرجمهری 

موجود در بخش کشااورزی، بحث توساعه پایدار بسیار   

ای های منطقهمهم و اساااساای می باشااد.  را که تفاوت 

 نین امری را ضاااروری ساااااختااه، تااا بااا توجااه بااه  

ریزی مطلوب انجام گیرد و های موجود برنامهپتانسااایل

طلبد. این موضاوع سنجش و ارزیابی کارشناسانه را می 

هااا و اتوجااه بااه این کااه هر منطقااه دارای توانمناادیباا

باشاااد، از این رو تنگنااهاایی در زمینه کشااااورزی می  

تواند در جهت توسااعه پایدار ها میشااناخت و تحلیل آن

کشااورزی موثر واقع شاود تا از منابع موجود استفاده   

های مطلوب و مناساااب کرد. از این رو اساااتفاده از مدل

ها و تنگناهای کشاورزی هر نسیلمرتبط با شناسایی پتا

منطقه در جلوگیری از بوجود آمدن بسیاری از مشکالت 

ها ابزار علمی راه گشاااا و مفید می باشااادک  را که مدل 

توان به کمک آنها به درکی از واقعیت، البته هسااتد که می

اس ) نه کل واقعیت، بلکه مفید و قابل فهم آن دساات یافت

راهبردی در توسعه کشاورزی نگرش  .(3772اس دیلون 

ها، ساااختارها و ها، ساایاساات با تکیه بر مجموع دیدگاه

هاای موثر در این زمینه، از پیشاااامدهای ناگهانی  نظاام 

کند و موجب آینده و وقوع شارایط بحرانی پیشگیری می 

های مهم در توساعه پایدار منابع خواهد شد. یکی از گام 

باشااادک هاا می نبکاارگیری راهبردهاا، تعیین و تادوین آ   

هاای مختلفی به این منظور وجود دارد،  هاا و مادل  روش

هاا حاوی مفهوم و بینش خا   کاه هر یاک از این مادل   

خود بوده و از تکنیک و دساتورالعمل مخصو  پیروی  

، 1که نقاط قوت SWOTها، ماتریس کناد. در میاان آن  می

ساایسااتم را ارزیابی  4، و تهدیدهای2ها، فرصاات3ضااعف

ساات )هیل و وسااتبروک تر و مشااهورتر اداولکند، متمی

1886)  . 

و  نیدر تکو یاتیاانقش ح یکشاااااورز زین رانیدر ا

 یرود که طیداشاااتاه و انتظار م  رانیتوساااعاه تمادن ا  

3-Opportunity 
4- Threat 
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خود را در اقتصااااد  یاتیهمچنان نقش ح ندهیآ یهادهه

فراتر از  یبخش توان نیکااه ا یحفظ کنااد. بااا وجود یمل

هنوز از  یدارد ول ییمواد غذا دیا تول یفعل یهاا  تیا ظرف

اساتفاده نکرده است که عمدتا  به   ودخ یدیتمام توان تول

مناسااب  یو عدم اتخاذ اسااتراتژ یاخاطر موانع توسااعه

کشور  یو اجتماع یاقتصاد داری. در توساعه پا باشاد یم

 یقابل انکار ریو غ ینقش محور یکشااااورز ز،ین رانیا

 یهمچون ضاارورت بهبود سااطد زندگ  یلیدارد و به د 

 یازهاین نیمدر تأ یحصااول به خود اتکائ ان،ییروسااتا

 یداریپا ،ینفت ریکشاااور، کماک به صاااادرات غ   ییغاذا 

از  یسااتیبا یتوسااعه کشاااورز ،یزندگ طیو مح عتیطب

کشور  داریتوساعه پا  یها و برنامه ها تیاولو نیمهم تر

اساااتااان . (3777زاده د )کشاااااورز و صااااادقباااشااا

 کشاااورزی هایقطب از یکی عنوان به شاارقیآذربایجان

 شاااناخت. نیسااات مسااات نی قضااایه این از کشاااور

در استان آذربایجان  کشاورزی توساعه  هایاساتراتژی 

توساااعه  بهبود جهت در مؤثر گامی تواند شااارقی می

 راهکارهای تدوین. باشاااد منطقه آن پایدار کشاااورزی 

مورد  و شاارایط منطقه وضااعیت با سااازگار و کارآمد

 های مربوطه،سااازمان توسااط آن دقیق اجرای و مطالعه

 نیل .باشدمی مؤثر بسیار مدیریتی اهداف به دستیابی در

 و داخلی اثرگذار عوامل شااناخت از طریق اهداف این به

 طریق از کارآمد، هایاساااتراتژی تدوین نیز و خارجی

 پذیر است. امکان SWOTتحلیل  و تجزیه روش

 است این بر سعی موضوع، ضارورت  به عنایت با لذا

 شده مشخص تهدیدها و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تا

 راهکارهای و اسااتراتژیک راهبردهای تحلیل به ساا س و

 .شود پرداخته کشااورزی  در ارتباط با توساعه  مناساب 

 این در شاااده انجام مطالعات برخی در این راساااتا، به

 :شودمی اشاره زمینه

گیری از روش (، با بهره3711)آیا  و جویزو  -گالگو 

SWOT  به اسااتخرار راهبردهای برای مدیریت منابع آب

پرداختند. نتایج این تحقیق نشان دهنده لزوم  1موزامبیک

                                                 
1- Mozambique 

مادیریات راهبردی توساااط ترکیبی از عوامال دخیل در    

 بود.   SWOTهای ماتریس ها و ضعففرصت

های بخش ( توانمندی3712ساالیمان و صااادقی ) فال

کشااورزی اساتان خراساان جنوبی در راستای توسعه    

مورد تحلیل و  SWOTپاایادار را باا اساااتفااده از مادل      

بررسی قرار دادند. کشاورزان و کارشناسان کشاورزی 

جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند. نتایج مشخص 

کرد که پتانسایل موجود برای گسترش بخش کشاورزی  

ترین عاامال در زمینه   سااااس مهممهیاا اساااتک بر این ا 

ها عامل تجربه موفق اجرای طر  سااااماندهی فرصااات

نظااام خرده دهقااانی، مؤلفااه عاادم تناااسااااب اعتبااارات 

ترین تهادیاد، پتانسااایل با ی   آبخیزداری باه عنوان مهم 

ترین نقطااه قوت و مؤلفااه تولیاد محصاااو ت بااغی مهم  

 ترینکمبود آمار و منابع اطالعاتی صحید و منسجم مهم

 باشند. نقطه ضعف می

 کیاسااتراتژی زیربرنامه( 3712پور و همکاران )ولی

 SWOT روش بای شهری کشاورز توسعهی راساتا  در

مطالعه این  امعاه مورد را مورد مطاالعاه قرار دادناد. جا    

شاااهر دوگنباادان مرکز  تحقیق کااارمناادان شاااهرداری

در مرحله اول با کمک روش . بود شاهرساتان گچساران  

ها و تهدیدها قوت، نقاط ضااعف، فرصااتمصاااحبه نقاط 

آوری مشخص و در مرحله دوم با تهیه پرسشنامه، جمع

به  SWOT. س س با روش ه اسات ها صاورت گرفت داده

تدوین اساتراتژی در راساتای توسعه کشاورزی شهری   

سااازمان در مقابل داد که نشااان مطالعه نتایج پرداختند. 

نیز را  اتکاها، توانایی واکنش قابل تهادیادها و فرصااات  

برداری گذشاااته توانایی بهره هایینادارد و اساااتراتژ 

ها و مقابله موفق با تهدیدهای محیطی مناساب از فرصت 

ای بااا عنوان (، مطااالعااه3712یاااویز و بیکن )را ناادارد. 

و فرایند سااالساااله  SWOTاساااتفاده از تجزیه و تحلیل 

گیری در مادیریاات  مراتبی بااه عنوان یاک ابزار تصااامیم 

بزرگترین دریا ه آب  3آبریز دریا ه بیشاااهرحوضاااه 

شاایرین در کشااور ترکیه و با تمرکز بر نظرات ساااکنان 

2- Beysehir 
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نزدیک حوضاااه و به منظور پیدا کردن اساااتراتژی های 

 برای مدیریت بهتر حوضه انجام دادند.

و انتخاااب  نیتاادو( بااه 3714پهلوانی و همکاااران )

اساااتان  یبخش کشااااورز داریتوساااعه پا یاساااتراتژ

و  SWOT لیو بلو سااتان بر اساااس تحل  سااتانیساا

پرداختنااد. در این  QSPMی کم یزیربرنااامااه سیماااتر

 SWOTعواماال  یهاااوزن نییجاهاات تاعا   ماطااالاعااه   

کارشناسان و  نفر از 37و توسط  یطراح یاپرساشنامه 

 و ستانیساطد اساتان سا    در یخبرگان بخش کشااورز 

 نیترمهمکه  دهدمی نشااان جینتا .شااد لیبلو سااتان تکم

 و ساااتانیاساااتان سااا یبخش کشااااورز فرصااات در

 در ،بودن استان یو مرز ییایجرراف تیبلو ساتان موقع 

کاذب و  یهاوجود شاارلترین گزینه مهم داتیتهد نهیزم

و  یمیتنوع اقل ی،بااا کشااااورز ساااهیمقااا در درآماادزا

و منابع  یبخش کشاورز یهاتیعرصاه فعال  یگساتردگ 

نقطه  نتریمهم یدامو  یاهیا گ یهاا گوناه  وی کیژنت یغن

ی عتصن شرفتهیپ یهایبه تکنولوژ یقوت و عدم دسترس

به عنوان  یساانت یهاروش و اسااتفاده از یکشاااورز و

 و سااتانیاسااتان ساا ینقطه ضااعف کشاااورز نیترمهم

 .بلو ستان قلمداد شدند

( در مطااالعااه خود بااه 3716پور و معروفی ) رحمتی

 توسااعه راهبردهای بندیاولویت و تدوین ریزی،برنامه

 تحلیلی مدل از اسااتفاده با ساانقر دشاات آب منابع پایدار

SWOT  و ماتریسQSPM 1 .نتایج اساااس بر پرداختند 

 و نقاط قوت ترینمهم داخلی، عوامل بین از آمده، بدست

 دزیا بارش میزان ترتیب به بررسی، مورد منطقه ضاعف 

گیر  شم صادرات و( کشوری متوساط  برابر 3 از بیش)

 خارجی، عوامل بین از همچنین. باشااادمی مجازی آب

 یریگبهره ترتیب به نیز، تهدید و فرصاات نقاط ترینمهم

 عدم و آب مصاارف در فرهنگسااازی ها جهتاز رسااانه

 منطقه در اساااتراتژیک  زراعی ت محصاااو کافی تولید

                                                 
1- Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
2- Internal Factors Evalution 

 و  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس با بررساای. باشاادمی

 منطقه تهدیدهای و هاضعف که گردید مشخص خارجی،

 و داشااته زیادی خیلی غلبه های آنفرصاات و هاقوت بر

 بحرانی العادهفوق حالت در منطقه آب  منابع وضااعیت

  ه هر بایسااتوضااعیت، می این رفع برای و دارد قرار

 راهبردهای اعمال طریق از کنونی، روند ادامه از ترسریع

 نمود. جلوگیری تدافعی

و  ییتا با شااناسا شااودیم یسااع زیمطالعه ن نیدر ا

)نقاط قوت و یاز عوامل داخل کیهر  تیا اهم زانیم نییتع

( موثر بر دهاتهدی و ها)فرصت یضاعف( و عوامل خارج 

 نییو با تع شرقیجانیاساتان آذربا  توساعه کشااورزی  

هر  یگام SWOT لیموثر بر اساااس تحل هاییاسااتراتژ

استان برداشته  کشاورزی ند کو ک در جهت توساعه  

 نیا انیو متوال زانریحاصاااله، برنامه جیا ارائاه نتاا  و با 

 .میرسان یاریبرنامه جامع  کی نیبخش را در جهت تدو

 

 هاد و روشموا

این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی و از لحاظ 

پیمایشی است. برای جمع آوری  -ماهیت از نوع توصیفی

های مورد نیاز از اسناد و مدارک موجود اطالعات و داده

و مطالعه میدانی استفاده و به بررسی وضعیت کلی 

کشاورزی و پتانسیل های موجود در منطقه پرداخته شده 

است. برای بررسی و ارزیابی کمی عوامل داخلی و 

خارجی در  ار وب دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 SWOTدر مدل ( 2IFE ،3EFE) و خارجی به ترتیب

 ابزاری SWOTماتریس  یا تکنیکاستفاده شده است. 

 محیط های موجود درتهدیدها و فرصت شناخت برای

های ها و قوتضعف بازشناسی و خارجی یک سیستم

راهبرد  تدوین و وضعیت منظور سنجش به آن داخلی

 نتیجه روش این است. سیستم آن کنترل و برای هدایت

 )مرادی تاسهاروارد  تجاری مدل دانشکده مستقیم

3 -External Factors Evalution 
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نیز اساتید  SWOTاعضای گروه  (.3773مسیحی 

کارکنان سازمان های مرتبط با  تبریز و دانشگاه 

 -های مختلف از جمله زراعتکشاورزی در رشته

اکولوژی، مدیریت، آبیاری، باغبانی، ترویج و آموزش 

-خاک و کشاورزی، توسعه روستایی، اقتصاد کشاورزی

د گیری هدفمنکه با استفاده از روش نمونهشناسی بودند 

نفر از متخصصین و خبرگان  43برفی، تعداد و گلوله

 1انتخاب شدند. در این مطالعه از روش آلفای کرونباخ 

گیری استفاده شده است. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه

، آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از 1جدول 

دهد که حاکی از ان میهای پرسشنامه را نشبخش

 نیدر ا باشد.قابل قبول می برخورداری آن از پایایی 

راهنما،  دیاز اسات یبا نظرخواه ق،یمطالعه اعتبار تحق

مشاور و کارشناسان انجام گرفت.

 
 آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از بخش های پرسشنامه -1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه سوال پاسخگویان

 

 

 کارشناسان

 

 66/7 11 نقاط قوت

 65/7 12 نقاط ضعف

 68/7 8 هافرصت

 67/7 9 تهدیدها

 66/7 44 کل

 

 SWOT تکنیک که گفت تواناجمالی می طور به

 این و است راهبرد و تدوین وضعیت تحلیل برای ابزاری

 از طریق: امور

 درونی هایضعف و هاقوت بندیطبقه و بازشناسی

 هایو تهدید هافرصت بندیطبقه و سیستمک بازشناسی

 سوآت ماتریس تکمیل سیستمک و خارر محیط در موجود

 در سیستم هدایت گوناگون برای راهبردهای تدوین و

به عبارت دیگر مدل  (.3775)گلکار  گیرد صورت می آینده

SWOT و  قوت نقاط تطابق استراتژیک از ابزارهای یکی

برون  تهدیدات و هافرصت با سیستمی درون ضعف

 برای را تحلیلی سیستماتیک SWOTاست. مدل  سیستمی

 که بهترین استراتژی انتخاب و عوامل این شناسایی

 دیدگاه دهد. ازارائه می نماید،ایجاد می را هاآن بین تطابق

 به را هافرصت و هامناسب قوت استراتژی یک مدل، این

-می ممکن حداقل به را تهدیدها و هاو ضعف حداک ر

 هافرصت و ضعف و قوت نقاط این منظور، رساند. برای

پیوند  WTو  SO ،WO ،STکلی  حالت  هار در و تهدیدها

                                                 
1 - Cronbach’s Alpha 

 ها،فرصت ماتریس تهدیدات، ساختن شوند. برایمی داده

 کرد: طی مرحله را هشت باید قوت نقاط ضعف، نقاط

 محیط در که ایعمده هایفرصت از فهرستی -1

 دارد وجود خارجی

  خارر محیط در موجود عمده تهدیدات از فهرستی -3

  داخلی قوت نقاط از فهرستی -2

  داخلی ضعف عمده نقاط از فهرستی -4

 هم با را خارجی هایفرصت و قوت داخلی نقاط -5

های گروه  استراتژی در مربوط خانه در نتیجه و مقایسه
SO 
 موجود هایفرصت با را داخلی ضعف نقاط -7

 WOهای استراتژی گروه در نتیجه و مقایسه درخارر

 و مقایسه خارجی تهدیدات با را داخلی قوت نقاط -6 

 STهای استراتژی گروه را در نتیجه

 مقایسه خارجی تهدیدات با را داخلی ضعف نقاط -9

 SWOT، ماتریس WTهای استراتژی گروه در نتیجه و

گردد. هدف از این مقایسه ( تشکیل می3همانند جدول )
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شناسایی یکی از  هار الگوی خا  برای سازگاری 

 موقعیت داخلی و خارجی است. 

ناحیه یک، بهترین موقعیت  SO):)الف( قوت و فرصت 

-است، سیستم با  ند فرصت محیطی روبروست و قوت

-میها را ترغیب های بسیاری دارد که استفاده از فرصت

-نماید. این وضعیت استراتژی رشد داخلی را توصیه می

 نماید.

در ناحیه دوم سیستم دارای  ST):)ب( قوت و تهدید 

 های کلیدی است لیکن با محیطی تهدیدزا مواجه قوت

ها از قوت موجود باشد. در این وضعیت، استراتژیمی

های بلند مدت در سایر موارد برای ساختن فرصت

 ردد. گکنند. به عبارتی راهبرد تنوع توصیه میاستفاده می

در ناحیه سوم، سیستم  WO):)ر( ضعف و فرصت 

با یک فرصت خوبی روبروست، لیکن از  ند ضعف 

برد که بهترین استراتژی رشد خارجی داخلی رنج می

 باشد.می

در ناحیه  هارم، سیستم نه  WT):)د( ضعف و تهدید 

باشد بلکه مواجه می با فرصت و نه با قوت محیط داخلی

از بعد داخلی با ضعف و از نظر بعد خارجی با تهدیدات 

باشند. در این حالت بهترین راهبرد، متعددی مواجه می

 .راهبرد دفاعی و کاهشی خواهد بود

 
 هاو نحوه تعیین استراتژی SWOTماتریس  -2جدول 

 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قوت ) 

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی (O)ها فرصت

 WTهای استراتژی STهای استراتژی (T)تهدیدها 

 

امکان تدوین  هار انتخاب یا راهبرد  SWOTماتریس 

آورد. البته، در جریان عملی برخی از متفاوت را فراهم می

یا به طور همزمان راهبردها با یکدیگر هم وشانی داشته 

آیند. در واقع بر حسب و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می

وضعیت سیستم،  هار دسته راهبرد را که از نظر درجه 

 توان تدوین کرد:کنشگری متفاوت هستند، می

 -راهبرد دفاعی: هدف کلی راهبرد دفاعی یا حداقل  -

نامید، کاهش « راهبرد بقا»توان آن را حداقل که می

 سازی تهدیدهاست.های سیتم برای کاستن و خن یعفض

راهبرد انطباقی )رقابتی(: راهبرد انطباقی یا راهبرد  -

ها، حداک ر حداک ر، تالش دارد با کاستن از ضعف -حداقل

های موجود ببرد. یک سازمان ممکن استفاده را از فرصت

هایی است در محیط خارجی خود متوجه وجود فرصت

های سازمانی خود قادر به اسطه ضعفشود، ولی به و

برداری از آن نباشد. در  نین شرایطی، اتخاذ راهبرد بهره

ها را فراهم تواند امکان استفاده از فرصتانطباقی می

 آورد.  

راهبرد اقتضایی )محافظه کارانه(: راهبرد اقتضایی  -

ی هاگرفتن از قوتحداقل بر پایه بهره -یا راهبرد حداک ر

ن شود و هدف آرای مقابله با تهدیدات تدوین میسیستم ب

به حداک ر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن 

جا که تجارب نشان داده تهدیدات است. با وجود این از آن

تواند نتایج نامطلوبی را است که کاربرد نابجای قدرت می

به بار آورد، هیچ سازمانی نباید به طور نسنجیده از 

 برای رفع تهدیدات استفاده کند.  قدرت خود برای

ها خواهان وضعیتی راهبرد تهاجمی: تمام سیستم -

های خود را هستند که قادر باشند همزمان قوت و فرصت

به حداک ر برسانند. در وضعیت راهبرد تهاجمی یا راهبرد 

حداک ر، سازمان با استفاده از نقاط قوت  –حداک ر 

خدمات خود گام  خویش برای گسترش بازار تولیدات و

 (.3775)گلکار  داردبرمی
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 نتایج  و بحث

بندی راهبردها، مجموعه به منظور تعیین و اولویت      

عوامل داخلی و خارجی شناسایی شده در قالب 

ای طراحی شد و در بین کارشناسان و پرسشنامه

-متخصصان توزیع شد. س س بر اساس اطالعات و داده

و  های گردآوری شده، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد که بیانگر 

نمره اهمیت، ضریب اهمیت، رتبه و نمره وزنی هر یک از 

باشد. در ها و تهدیدها مینقاط ضعف، قوت، فرصت

های وزنی برای عوامل داخلی و نهایت مجموع نمره

های نهایی نوع یق این نمرهخارجی محاسبه شد و از طر

 .راهبرد پیشنهادی استخرار گردید

      

 
ها و تنگناهای  بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در راستای ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تحلیل توانمندی  -3جدول 

 SWOT  (n=42)پایداری با استفاده از مدل 
 
 
 
 
 
 

نقاط 
 قوت

نمره  هاگویه
 اهمیت

ضریب 
 اهمیت

امتیاز  رتبه
 نهایی

7475/7 7/2 های کشاورزی متنوع بودن فعالیت  4 173/7  

7472/7 56/2 وجود تنوع اقلیمی در استان  2 137/7  

741/7 76/2 وجود تنوع پوشش گیاهی در استان  4 175/7  

7479/7 73/2 گیاهان دارویی هایی مانند تولیدپتانسیل استفاده از منابع طبیعی در بخش  4 172/7  

7479/7 73/2 وجود برنامه اصال  مدیریت آب بخش کشاورزی در استان  2 133/7  
7273/7 31/2 جمعیت با ی روستایی و عشایری در استان  2 179/7  

7447/7 85/2 وجود ظرفیت مناسب توسعه کشاورزی در استان در جهت پایداری   4 169/7  

7298/7 45/2 نیروهای متخصص در زمینه تشخیص و کنترل بیماری های گیاهی و دامیوجود   2 116/7  

7267/7 22/2 وجود واریته های بومی سازگار در محصو ت مختلف کشاورزی در استان  2 113/7  
7296/7 42/2 های دامی سازگار با شرایط استانوجود پتانسیل پرورش گونه  2 117/7  

154/7 4 7296/7 42/2 کارشناسان، مدیران و کشاورزان مجرب در بخش کشاورزی استانوجود   

 
 
 
 

 نقاط
 ضعف

 

746/7 1 746/7 16/4 عدم نظارت کافی بر تخصیص و بهره برداری بیش از حد از منابع آب   

799/7 3 744/7 82/2 وجود ضایعات با ی محصو ت کشاورزی در مراحل مختلف تولید  

787/7 3 745/7 4 استانپایین بودن دانش فنی در بین بهره برداران   

747/7 1 747/7 55/2 های بزرگکمبود انبارهای ذخیره محصو ت کشاورزی و سردخانه  

747/7 1 747/7 55/2 عدم اجرای الگوی کشت در بسیاری از مناطق استان در جهت پایداری استان  

768/7 3 728/7 53/2 مدرن آبیاریهای توسعه ناکافی در شبکه  
741/7 1 741/7 76/2 بردارانعدم ایجاد و ساماندهی تشکل بهره  

743/7 1 743/7 68/2 پایداریعدم توانمندی در تلفیق دانش بومی و جدید در جهت   

797/7 3 742/7 92/2 کاهش کمیت منابع آب قابل استفاده در کشاورزی در منطقه  

743/7 1 743/7 67/2 منابع آب قابل استفاده در کشاورزی در منطقهکاهش کیفیت   

798/7 3 744/7 85/2 عدم توسعه مناسب در بخش مکانیزاسیون  

781/7 3 745/7 76/4 کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه  

799/7 3 744/7 82/2 خرد بودن و یک ار ه نبودن اراضی کشاورزی  

2997/3  1 58/99 جمع   
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تأثیرگذار بر 2جدول 

 آذربایجان استان کشاورزی توسعه تدوین راهبردهای

دهد. طبق نشان می SWOTبا استفاده از مدل  شرقی

وجود ظرفیت مناسب توسعه »، از بین نقاط قوت 2جدول 

با وزنی برابر « کشاورزی در استان در جهت پایداری

با وزنی « وجود تنوع پوشش گیاهی در منطقه»و  85/2

ترین نقطه قوت و از بین نقاط ضعف مهم 76/2برابر با 

برداری بیش از عدم نظارت کافی بر تخصیص و بهره»

کمبود صنایع »و  16/4با وزنی برابر با « بع آبحد از منا

ترین مهم 76/4با وزنی برابر « تبدیلی و تکمیلی در منطقه

نقطه ضعف جهت توسعه بخش کشاورزی استان 

آذربایجان شرقی در راستای توسعه پایدار شناخته 

 شدند.

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تأثیرگذار بر  4جدول 

استان  یبخش کشاورز  یناهاو تنگ هایتوانمند لیتحل

-نشان می SWOTبا استفاده از مدل  یشرق جانیآذربا

اولویت » ها ، از بین فرصت4دهد. مطابق جدول 

 با وزنی«  کشاورزی از منظر امنیت غذایی در برنامه ملی

های فنی و مشاوره امکان بهره گیری از کمک» و  4برابر 

ترین مهم 86/2با وزنی برابر با « ای ملی و بین المللی

افزایش احتمال وقوع » فرصت و از بین تهدیدها 

کاهش جمعیت فعال »و  87/4با وزنی برابر با « خشکسالی

با وزنی برابر « در بخش کشاورزی در مناطق روستایی

ترین تهدید جهت توسعه بخش کشاورزی مهم 76/4  با

استان آذربایجان شرقی در راستای پایداری شناخته 

 شدند.

 و پیشنهادات  گیرینتیجه

 استان یبخش کشاورز  یو تنگناها هایتوانمند لیتحل

بر اساس در راستای  پایداری  شرقی آذربایجان

 SWOTماتریس تطبیقی 

 (SOراهبردهای تهاجمی ) -

های تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت در استراتژی

-های بیرونی است، موارد زیر جهت بهرهداخلی و فرصت

 برداری از 

های موجود به منظور مدیریت ها و مزیتبرتری

 گردد: واحدهای کشاورزی ارائه  می

 و یملاستانی،  هایسازمان هیکل یبر همکار دیتأک-

 توسعه کشاورزی پایدار نهیدر زم المللینیب

 نهادمردم هایسازمان تیبر تقو دیتأک -

کالن و  یهابه منظور توسعه برنامه یزیربرنامه -

 میو اقل یغذا، آب، انرژ وستهیبهم پ

در  لیمختلف دخ هایبخش یبر هماهنگ دیتأک -

 یهماهنگ میت کی لیو به طور خا  تشک یکشاورز

 زیرزمینی و و سطحی هایآب مطلوب مدیریت -

 آب استحصال نوین هایروش بکارگیری

مدرن  هایشبکه از استفاده صحید مدیریت -

 زیرکشت اراضی برای آبیاری

و  کنترل برای مناسب تجهیزات از استفاده -

 زیرزمینی های آب از مناسب برداشت

 ارقام و هاگونه معرفی خصو  در تحقیق -

 کمتر آبی نیاز با یا و خشکی به متحمل

 

 

 

 

 

 



 8931  زمستان  /  4شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                            موسی، کاظمیه                  939

 

در راستای  یشرق جانیاستان آذربا یبخش کشاورز  یو تنگناها هایتوانمندماتریس ارزیابی عوامل خارجی  -4جدول 

 SWOT  (n=42)پایداری با استفاده از مدل 

 

 

 

 

 

 

 هافرصت

ضریب  نمره اهمیت هاگویه

 اهمیت

امتیاز  رتبه

 نهایی

777/7 4 های ملیاولویت کشاورزی از منظر امنیت غذایی در برنامه  4 34/7  

758/7 86/2 المللی ای ملی و بینهای فنی و مشاورهامکان بهره گیری از کمک  2 168/7  

759/7 99/2 افزایش تقاضا برای محصو ت کشاورزی  4 325/7  

756/7 67/2 های تجدیدپذیر در توسعه کشاورزی ظرفیت استفاده از انرژی  4 339/7  

759/7 95/2 های جدید و سازگار شرایط اقلیمی آتی توان بالقوه در معرفی گونه  2 165/7  

757/7 78/2 شرقی در منطقه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانوجود   4 334/7  

جود رسانه های ملی به منظور آموزش اطالع رسانی و ... در زمینه توسعه و

 پایدار کشاورزی

67/2 756/7  4 339/7  

-تحقیقاتی جهت ارائه راهوجود پتانسیل پژوهشی با  در مراکز دانشگاهی و 

 و پرورش نیروی  متخصص در بخش کشاورزی پایداریکارهای 

 

77/2 

 

755/7  

 

4 

 

 

33/7  

758/7 82/2 های نوین در بخش کشاورزیاستفاده از تکنولوژیامکان   2 168/7  

 

 

 

 تهدیدها

 

777/7 1 777/7 89/2 توزیع نامناسب بارش  

754/7 1 754/7 56/2 افزایش جمعیت آفات کشاورزی  

758/7 1 758/7 87/2 ضعف در پیوستگی تحقیقات و ترویج در بخش کشاورزی  

119/7 3 758/7 87/4 افزایش احتمال وقوع خشکسالی  

132/7 3 771/7 76/4 کاهش جمعیت فعال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی  

758/7 1 758/7 82/2 زاییبیابانافزایش   

132/7 3 771/7 73/4 روستاییان به مناطق شهریگسترش مهاجرت   

137/7 3 777/7 89/2 مدیریت نامناسب در توزیع عوامل تولید  

577/3  1 93/75 جمع   

 

 

 (STراهبردهای تنوع )

ها که تنوع بخشی بر نقاط قوت در این استراتژی

-موارد زیر بهداخلی و تهدیدهای خارجی متمرکز است، 

های مدیریت واحدهای ای از نیازمندیمنظور تأمین پاره

 گردد:  کشاورزی در جهت رفع تهدیدها ارائه می

 یآموزش هایبرنامه بخشیتوسعه و تنوع  -

 پایداریدر جهت  یتوسعه و گسترش کشاورز -

آفات،  تیریدر جهت مد یزریو برنامه قیتحق  -

  نوظهور هرز هایعلف و هابیماری

ورزی برنامه خاک یو اجرا یلیتکم یزیربرنامه -

 یستیز تیو ظرف یمیحفاظتی با توجه به توان اقل

 آموزشی هایبرنامه بخشیتنوع و توسعه -
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 و حفر ایجاد برای سخت مقررات و قوانین وضع -

 از آب مجاز غیر استفاده و مجاز غیر های اه

 غیرمجاز انشعابات ایجاد مانند

 منبعی عنوان به آب مصرف افزایش توقف -

 آن واقعی ارزش تعیین و رایگان

 پربازده ارقام از استفاده و کشت الگوی اصال  -

 مصرف کم و

 

 (WOراهبردهای انطباقی یا بازنگری ) -

های بازنگری ضمن تأکید بر نقاط در استراتژی

گیری از ضعف درونی، سعی بر آن است تا با بهره

های بیرونی، پیشنهادات اساسی در جهت رفع فرصت

در  یکشاورز دیتول یواحدها تیریبر مدنقاط ضعف 

در منطقه  هیاروم ا هیدر کیاکولوژ راتییمقابله با تر

 ارائه شود. آذرشهر

 یمنطق یرگیو بهره یزریدر نحوه برنامه یبازنگر -

 پایداریو مقررات در جهت  نیاز قوان

مرتبط  هایو توسعه نهادها و سازمان یبازنگر -

 و ... جیترو رینظ

 گانیرا یمصرف آب به عنوان منبع شیتوقف افزا -

 آن یارزش واقع نییو تع

 آب یقانون ریمتوقف کردن برداشت غ -

 استفاده از آب و خاک  تیریبهبود مد قیاعمال دق-

کشت و استفاده از ارقام پربازده و  یاصال  الگو -

 کم مصرف

و مدرن در  یجهت تلفیق دانش بوم یزریبرنامه -

های نوین آوریو فن داریدر جهت توسعه پا یکشاورز

 وریبهره شیجهت افزا

به منظور  ییروستا نیگزیجا یاشاعه درآمدها -

 یعیحفظ و ارتقا توان طب

 یاریآب یوردر جهت ارتقاء بهره یزیربرنامه -

 آبیاری نینو یهاروش یریبا بکارگ یکشاورز

 یدر روند ارائه مجوز برداشت آب سطح یبازنگر - 

 یبه منظور کشاورز ینیرزمیو ز

ترییر  از حمایت برای خصوصی بخش تشویق -

 منابع از بهینه استفاده منظور به کشت الگوی

 آب

تهیه الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی  -

استان و تاکید بر استفاده بهینه از منابع آب 

 های استانشهرستانبرای هریک از 

 آب اهمیت درباره آموزش دادن و سازی فرهنگ -

 منابع رویهبی برداشت از منفی و خاک و تاثیر

 آبی

فراهم کردن شرایط  زم برای تخصیص آب به  -

 محصو ت و تولیدات با ارزش افزوده با تر

های نوین آبیاری و استفاده به کارگیری روش -

ز آب های مدرن جهت استفاده ااز سیستم

 مهارشده

از  استفاده با آبخیزداری مناسب عملیات اجرای -

برای  هاسیالب از استفاده جهت در بومی دانش

 کشاورزی

 آب گذاریقیمت کنونی نظام اصال  -

 کشت صحید هایروش و الگوها آموزش -

 هاآن آبیاری و نحوه اراضی

 

 (WTراهبردهای تدافعی ) -

مختلف  هاینهادها و بخش نیب یهماهنگ جادیا -

 یرکارگی به و هانشست یبرگزار لهوسیو مردم به یدولت

  ازیسک ار هیهماهنگ کننده به منظور  یتیریمد ریتداب

استفاده از آب و  تیریبهبود مد قیدق تیریاعمال مد -

 خاک

جامع  سازیبرنامه آموزش و آگاه نیتدو -

 رییتولیدکنندگان کشاورزی در مورد ابعاد مختلف تر

 با آن   یسازگار هایو روش میاقل
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 قبال در تنبیهی و تشویقی هایاعمال سیاست  -

 استفاده و وریبهره خصو  در دام روان و کشاورزان

 هپای اقالم از بهینه

 هایبرداری از آبدر جهت بهره یزیربرنامه -

 یمصارف کشاورز برای نامتعارف

رویه ارائه قانون قوی در جلوگیری از حفر بی -

 ی آبها اه

کارگیری های سنتی آبیاری و بهترییر شیوه -

 های به روز آبیاری بر اساس منطقهشیوه

آموزش کارشناسان آبیاری و خاک شناسی در  -

 رابطه با مسائل و مشکالت آبیاری و خاک

های مختلف آبیاری محصو ت آشنایی با شیوه -

 کشاورزی هر منطقه 

 سازی مزارع کشاورزاناقدام جهت یک ار ه -

 جهت ذیربط هایدستگاه بین ایجاد هماهنگی -

 آب و خاک منابع پایدار مدیریت

 در مدرن و بومی دانش تلفیق جهت ریزیبرنامه -

 جهت نوین هایآوریفن و پایدار توسعه جهت

 وریبهره افزایش

های ارزیابی عوامل داخلی و نتایج حاصل از ماتریس

ی بخش توانمندخارجی، بیانگر این است که با توجه به 

امتیاز نهایی کلی کشاورزی استان آذربایجان شرقی 

و برای  299/3بدست آمده برای عوامل داخلی برابر با 

رو راهبرد باشد، از اینمی 577/3عوامل خارجی برابر با 

استراتژیک مدیریت واحدهای کشاورزی، راهبرد 

 باشد.بازنگری می
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