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  ...هاي بخش كشاورزي استان خراسان  تحليل توانمندي 

  

  
 1392بهار   30جغرافيا و توسعه شماره 

  10/9/1390:  وصول مقاله  
  29/6/1391:  أييد نهايي ت  

  139 -156:  صفحات  
 

  پايدار ي هاي بخش كشاورزي استان خراسان جنوبي در راستاي توسعه تحليل توانمندي
  SWOTبا استفاده از مدل 

  
  2صادقي... ا حجت، 1سليمان محمود فالدكتر 

  

  چكيده
در اين مقاله هدف بر . اي يافته است هاي تحليلي رواج گسترده هاي اقتصادي با استفاده از مدل بخشي  سنجي توسعه امروزه امكان 

مشتمل بر چهار  ؛)SWOT(پايدار با استفاده  از مدل ي هاي بخش كشاورزي استان خراسان جنوبي در جهت توسعه آن است تا توانمندي
روش پژوهش بر مبناي هدف، از نوع كاربردي و بر مبناي ماهيت و . ها و تهديدها مورد سنجش قرار گيرد ، فرصتها ها، ضعف مفهوم قوت

مورد  ي هاي بخش كشاورزي منطقه لفهؤبندي م دهي و رتبه براي تعيين، وزن. تحليلي و پيمايشي است -روش، از نوع تحقيقات توصيفي
هاي تخصصي مختلف از جمله  مختلف با زمينه  يها س بخش كشاورزي استان در سازمانكارشنا 150و) كشاورزان(مردم مطالعه از نظر

استفاده شده و  نقاط مثبت و منفي كشاورزي منطقه براي ... شناسي، آبياري، اقتصاد كشاورزي و زراعت، باغداري، آبخيزداري، خاك
د براي گسترش بخش كشاورزي مهيا است؛ بر اين اساس نتايج نشان داد كه پتانسيل موجو. پايدار شناخته شد ي رسيدن به توسعه

؛  مؤلفه عدم 0,1864عامل تجربه موفق اجراي طرح ساماندهي نظام خرده دهقاني با امتياز وزني  ها، فرصت ي عامل در زمينه نيتر مهم
نسيل باالي توليد محصوالت باغي نقطه قوت، پتا نيتر ؛ مهم0,2208 تهديد با امتياز نيتر تناسب اعتبارات آبخيزداري به عنوان مهم

به  0,1716وزني  و مؤلفه كمبود آمار و منابع اطالعاتي صحيح و منسجم با امتياز 0,1944با امتياز باالي ) ...زرشك، زعفران، عناب، زيتون و(
 26ارائه شده در  يها يكل استراتژهمچنين  . شود يترين عوامل خارجي و داخلي كشاورزي استان خراسان جنوبي قلمداد م عنوان مهم

وري از منابع آبي و تدوين الگوي كشت بر اساس ماتريس  ت اول با استراتژي افزايش بهرهمورد گنجانده شده، كه اولويQSPM  امتياز باالي
رات ريزي درخصوص پيشگيري و كاهش اث ، برنامه...برداشت متعارف از منابع آب استان يها ياستراتژ. را كسب كرده است 15,6591

، 15,4242به ترتيب با كسب امتيازات ... و كار مناسب با معيارهاي فني و علمي ، ايجاد ساز...ييزا اباني، كاهش روند ب...خشكسالي و
زعفران و زرشك با كسب  دار تتوسعه محصوالت مزيهمچنين استراتژي . اند قرار گرفته 5 تا 2هاي  در رتبه، 15,0638، 15,0706، 15,1402

مراكز روستايي منطقه در بخش  ژهيتوانند شرايط پايداري را براي استان خراسان جنوبي و به و در سطح جهاني مي، 14,3886امتياز 
 .كشاورزي به وجود آورند

  .SWOTدهي، مدل وزن ها، بخش كشاورزي، توسعه پايدار، توانمندي:ها واژهكليد

  
  

                                                     
  mm_fall@yahoo.com                                                                                                                               )نويسنده مسؤول( استاديار جغرافيا دانشگاه بيرجند -  1
   sgeo@yahoo.com                                                                                                                                                ريزي روستايي كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه -  2
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 



  لهأمقدمه و طرح مس
به كاركرد  موقعيت اقتصادي هر سرزمين، وابسته

كشاورزي، صنعت و ( اقتصادي آن سرزمين يها بخش
اين كاركرد در پرتو تركيب . است) معدن و خدمات

امكان . رديگ يقدرت توليدي سرزمين شكل م ي بهينه
اي خاص، از  آن وجود دارد كه هر سرزميني، در زمينه

لذا . قدرت توليدي مناسب و پرتوان برخوردار باشد
هاي  ي و كار كردن آن، زمينهتوجه به توان توليد

هاي اقتصادي به وجود  وري مناسبي را براي بهره
بخش كشاورزي  .)82: 1385 لنگرودي، مطيعي( آورد يم

قابليت رشد اقتصادي در نواحي روستايي را ايجاد 
شغلي، ايجاد  يها اي كه معموالً فرصت گونهه ؛ بكند يم

 آورد يرا به وجود م... صادرات، رونق صنعت غذايي و
)mundy, 2006: 2( . امروزه رشد اقتصادي هر كشوري

پذير نيست و از آنجا كه هر  بدون رشد كشاورزي امكان
يك از محصوالت كشاورزي شرايط اقليمي و محيطي 

طلبد، لذا محققان و كارشناسان توجه  خاصي را مي
 يها مدل ي اي به آمايش سرزمين داشته و بر پايه ويژه

مناسب   يها را با روش زمين ،منابعكشاورزي-اكولوژيكي
سنجي  قابليت منظور اهداف خاصي  و به شناسايي،ارزيابي

اما با توجه . )123: 1386 محمدي و همكاران،( ندينما يم
 ي به مشكالت موجود در بخش كشاورزي، بحث توسعه

 يها چرا كه تفاوت. باشد يپايدار بسيار مهم و اساسي م
ري ساخته، تا با توجه به اي چنين امري را ضرو منطقه
ريزي مطلوب انجام گيرد و  موجود برنامه يها ليپتانس

اين موضوع سنجش و ارزيابي كارشناسانه را طلب 
تنگناهايي در  و ها يهر منطقه داراي توانمند. كند يم

رو شناخت و تحليل  از اين. باشد يكشاورزي م ي زمينه
ثر ؤزي مپايدار كشاور ي در جهت توسعه تواند يآنها م

مطلوب و  ي واقع شود تا از منابع موجود استفاده
مرتبط با  يها رو استفاده از مدل از اين. مناسب كرد

كشاورزي هر منطقه در  يها يشناسايي توانمند
 گشا مشكالت راه وجود آمدن بسياري ازه جلوگيري از ب

ها ابزار عملي هستند كه  ؛ چرا كه مدلباشد يو مفيد م
آنها به دركي از واقعيت، البته نه كل  به كمك توان يم

 واقعيت، بلكه بخش مفيد و قابل فهم آن دست يافت
نوبي جاستان خراسان  .)583: 1382ديلون، . اس. اس(

مورد مطالعه در اين تحقيق با توجه  ي به عنوان منطقه
 و انساني،داراي تنگناها و  به شرايط محيطي

  كه شناخت ،باشد يدر بخش كشاورزي م ييها ليپتانس
در نواحي  ژهيبه و ها تيمحروم كاهش در تواند يآنها م

تر از همه  روستايي، فقرزدايي، توزيع مشاغل و مهم
استان مورد مطالعه، از لحاظ . مديريت منابع مؤثر باشد
تجارتي با توليد باال را دارد  يها كشاورزي قابليت كشت

و ها؛ زعفران، زرشك  اين كشت نيتر كه از جمله مهم
كه نه تنها در كشور بلكه در دنيا  باشد يعناب م

براي اينكه رشد كشاورزي در . شناخته شده است
منطقه متناسب با روند مثبت آن پيش برود، بايد كليه 

استفاده از منابع با ظرفيت  ي اصول و مباني در زمينه
 ي كه اين مفاهيم در توسعه آنها مطابقت داشته باشد،

اي كه  يعني توسعه. ه استكشاورزي پايدار نهفت
 داركردن توانايي نسل نيازهاي فعلي را بدون خدشه

 خود برآورده نمايد برآورده ساختن آينده براي 
رو توجه و بررسي اين  از اين. )49: 1387 يزدي، پاپلي(

 ي در ارائه تواند يتوسعه م يها موضوع از طريق مدل
راي ها و تقويت ابعاد اقتصادي و اجتماعي ب برنامه
. برداران كشاورزي منطقه در آينده مؤثر واقع شود بهره

لذا در اين مقاله هدف بر آن است كه اين موضوع در 
استان خراسان جنوبي با اتخاذ مدل مناسب براي بخش 

 ي لهأطريق مس اين كشاورزي انجام شود، تا از
پايدار  ي اين منطقه در راستاي توسعه يها يتوانمند

سپس براي حل مشكالت موجود  كشاورزي شناسايي و
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  ...هاي بخش كشاورزي استان خراسان  تحليل توانمندي 

با توجه به آنچه كه گفته شده، . استراتژي گردد ي ارائه
خراسان جنوبي  كه استان باشد يال اساسي اين مؤس

كشاورزي دارد كه  ي چه نقاط ضعف و قوتي در زمينه
ثر باشد؟ ؤها م در جهت رفع تهديدات و فرصت تواند يم

قه شناسايي منط يها يتوانمند الؤجواب اين س بايافتن
  .شود يبراي حل تنگناها استفاده م ها ليو از پتانس

 
  مفاهيم و مباني نظري

در طول تاريخ زندگي بشر، رفع نيازهاي غذايي 
تالش زيستي او بوده است، كه در ديگر  نيتر مهم
بدين سبب . هاي زندگي او نيز اثرگذار بوده استجنبه

هاي يتتوان گفت بخش كشاورزي و فعالبا اطمينان مي
مرتبط با اين حوزه، داراي نقش حياتي در ميان ديگر 

با درك اين . هاي اقتصادي در هر كشور استفعاليت
يافته و يا در حال  مهم، جوامع گوناگون اعم از توسعه

 ي گوناگوني را جهت توسعه يها توسعه، ابزارها و روش
به بيان ديگر، . اندكار گرفته اين بخش اساسي به

ها و مشكالت پيش روي شناخت چالشكشورها با 
رآمدترين كشاورزي و همچنين انتخاب كا ي توسعه
 ي ها در پهنهرفع آن و راهكارها جهت ابزارها

  . ورزندشان مبادرت ميسرزميني
ريزي توسعه به عنوان هدفي غايي در نظام برنامه

هاي ي جنبه همهاي است و در داراي جايگاه ويژه
هم اكنون بيش از سه . يافته استي زندگي انساني تسرّ

دهه از توجه جهاني به موضوع حفاظت محيط زيست و 
پايدار  ي حدود دو دهه از مباحث پيرامون توسعه

هاي توسعه،  ي پروژه همهقبل از اين ايام،در . گذرد يم
صرفاً ديدگاه اقتصادي و ايجاد درآمد و بازده اقتصادي 

ميالدي اين  1970ي  ليكن در دهه. نظر بود بيشتر، مد
ريزان توسعه  و برنامه گذاران استيذهنيت در افكار س

مطرح گرديد كه اين گونه روند رشد اقتصادي نهايتاً 
 منجر به تخريب محيط زيست، نابرابري اجتماعي،

جبران اين معضالت در  و شود يم... كاهش منابع و
 درازمدت موجب ضررهاي فراوان اقتصادي خواهد

  . )136: 1378تودارو (
محيطي و  در همين راستا با بروز ضايعات زيست
پايدار  ي كاهش سطح زندگي مردم، رهيافت توسعه

مطرح گرديد و به عنوان دستور كار قرن بيست و يكم 
 اي و محلي تعيين گرديد لي، منطقهلالم در سطوح بين

)Roseland,2007:199(. پايدار نيازهاي نسل  ي توسعه
، بدون آن كه توانايي دساز يحاضر را برآورده م

آينده را در برآورد نيازهايشان مورد چالش  يها نسل
 نيمأقرار دهد، كه داراي دو مفهوم كليدي است اول ت

ايجاد  يها تينيازهاي مردم فقير، دوم توجه به محدود
 يها تكنولوژي و سازمان ي لهيشده براي محيط به وس

  يندهاجتماعي در جهت برآورد نيازهاي نسل حاضر و آ
)Mitchel,2004: 528-535( .  بر اين اساس توجه به

كه  شود يپايدار در واقع سبب م ي اصول توسعه
به محيط در نتيجه  ها بيكمترين صدمات و آس

نابجاي انسان، از جمله عمليات كشاورزي  يها دخالت
كننده و مطلوب  وارد شود؛ كه اين امر بسيار متعادل

بر اين اساس از . )Willer, 2010: 34( خواهد بود
كشاورزي  ي توان به توسعههاي توسعه ميزيرشاخه

هاي آن در جهان به دهه ي اشاره داشت كه سابقه
گردد و در نهايت به دنبال همان باز مي 1960و  1950
  . باشدكالن مي ي توسعه

كشاورزي  ي توسعه ي تر پيشينهدر بررسي دقيق   
ساخت كه در زماني را مطرح  ي توان سه دورهمي

هاي مهمي عرضه شده ها، ديدگاهمجموع اين دوره
كه به  1960-1950ي  نخست؛ دو دهه ي دوره :است

 ي دوره گويند؛رشد و نوسازي اقتصادي مي ي آن دوره
كه رشد همراه با عدالت مدنظر بوده  1970 ي دههدوم؛ 

است و بيشتر به موضوعاتي چون توزيع درآمد، اشتغال، 
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 


ويژه اقتصاد   به(عيني در مورد اقتصاد   لتغذيه و مسائ

  . پرداختمي )روستايي
كيد بر أكه ت 1990-1980هايسوم؛ دهه ي دوره

ها، تغييرات نهادي گيريها، شتابگذارياصالح سياست
و توجه بيشتر به امنيت غذايي و پايداري محيط زيست 

 . )17 - 18: 1388 شكوري،(بوده است 

توسعه در گذر  ي ند واژهمان كشاورزي هم ي توسعه
تعاريف و . تحول بنيادين شده است زمان دچار

هاي متعدد از اين نوع توسعه خود درخور توجه برداشت
بوده و به نحوي گوياي سير تحوالت نگرشي در آن 

  است كه   اين رسدنظر مي  اما آنچه كه به. باشدمي
 براي افزايش فرآيندي پويا وپايدار  كشاورزيي  توسعه"

كشاورزي و تغييرات بهينه در جهت بهبود   محصوالت
 افتخاري و همكاران،الدينركن( "زندگي كشاورزان است

كشاورزي فرآيندي  ي به طور كلي توسعه. )88: 1388
آن ضمن انجام اقدامات گسترده در  است كه طي
وري بهره هاي افزايش توليد،زمينه  سازيراستاي فراهم

هاي پس از توليد را نيز در ليتكشاورزي و بهبود فعا
  .)245- 246: 1387 طالب و عنبري،(گيرد برمي

مختلف  يها تيها و فعال مفهوم پايداري در بخش
اقتصادي جايگاه خاصي در عصر حاضر براي انسان باز 

ي زها، بخش كشاور يكي از اين بخش. كرده است
. كه تحت عنوان كشاورزي پايدار مطرح است باشد يم

اند كه بخش كشاورزي  قتصادانان تعيين نمودهامروزه ا
طور اخص و اقتصاد روستايي به طور اعم قبل از آنكه  به

 ي به عنوان بخش انفعالي و حمايتي در جريان توسعه
اقتصاد در نظر گرفته شود و خدمتگزار صنعت حساب 
آيد الزم است به عنوان عناصر پويا و پيشرو مورد توجه 

  .)308: 1378تودارو، ( قرار گيرد
 يها تيكشاورزي پايدار دستاورد يك سلسله فعال

مرتبط و هماهنگ به منظور اعمال  ي ريزي شدهبرنامه

تغييرات و تحوالت مطلوب با وسعت بخشيدن به 
امور و افزايش  ها، بسطها فعاليتدامنه گسترش ،ها نهيزم

اقتصادي و  ي جامع توسعه ي عملكردها در قالب برنامه
توجه به حفظ محيط زيست و منابع آن اجتماعي با 

   .)Waring, 2010:148( است
كشاورزي پايدار در درازمدت كيفيت محيط و منابع 

سالمت  ي دهد كه سه هدف عمده طبيعي را ارتقاء مي
محيطي، سوددهي اقتصادي و برابري اجتماعي،  زيست

كشاورزي پايدار بايد از نظر . كند اقتصادي را دنبال مي
پذير و از  توجيه مناسب، از نظر اقتصادياكولوژيكي 

براي . )43: 1388ادوارز، (د نظر اجتماعي مطلوب باش
 ي توسعهپايدار در هر منطقه،  ي سمت توسعه بهحركت 

از اين رو براي . بخش كشاورزي الزم و ضروري است
مورد مطالعه در  ي اينكه كشاورزي در كشور و منطقه

د، بايد مفاهيم و پايدار سوق پيدا كن ي جهت توسعه
طور   آن موشكافي و در بخش كشاورزي به جزئيات

عملي و واقعي معنا پيدا كند؛ كه از طريق مطالعات 
در مناطق  ها تيو محدود ها ليمطلوب و شناخت پتانس

مختلف، قابل دست يابي است و آنچه در اين پژوهش 
مهم  ي نكته. باشد ينيز همين موضوع م باشد يمدنظر م
با اتكا به يك بخش به  تواند ييچ كشوري نماينكه، ه
بخش كشاورزي، صنعت و . پايدار دست يابد ي توسعه

 كه يك سيستم واحدند، ياجزا  ي دهنده ساير تشكيل
متعادل بين آنها شرط بقاء و پايداري سيستم  ي رابطه

اگر چه كشاورزي به  .)41- 42: 1385 پور، جمعه(است  
رد، اما به طور خاص طور عام در افزايش رشد نقش دا

مجرايي است كه با بسياري از مسائل اقتصادي و 
كار دارد؛  و در مناطق روستايي سر ژهيو  اجتماعي به

 به عنوان ابزاري براي مواجهه با اغلب كشاورزي را
  . دانند يمشكالت اقتصاد روستا  م
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حمايت از كشاورزي، به عنوان راهي براي جلوگيري 
يي، حفظ اندازه پايدار از كم شدن مشاغل روستا

خدمات روستا را نگه دارد و  تواند يجمعيتي كه م
 شود يمحلي با نشاط مطرح م ي داشتن يك جامعه

گاتاگ نيز اهميت بخش كشاورزي . )367: 1388هيل، (
غذا و مواد اوليه،  ي كننده نيمأرا در سه نقش اساسي ت

 ددان يبازار م ي ارز خارجي، نقش  مهم در توسعه نيتأم
در ايران ارزش توليدات بخش  .)381: 1380گاتاگ،(

كشاورزي در ابتداي قرن بيستم در حدود چهار پنجم 
داد، امروزه به حدود  كل توليدات كشور را تشكيل مي

با . ي تنزل پيدا كرده استيك پنجم كل توليدات ملّ
اقتصادي  وجود اين كشاورزي هنوز بزرگترين فعاليت

در  .)16: 1386 كوپاهي،( هدد يغيردولتي را تشكيل م
درصد توليد ناخالص  7/13 اين بخش حدود 1388سال

درصد ارزش صادرات غيرنفتي، حدود يك 7/19داخلي؛ 
مين أدرصد عرضه غذا و ت 81پنجم اشتغال، بيش از 

درصد نياز مواد اوليه منابع تبديلي كشاورزي را به  90
 استانداري خراسان جنوبي،( خود اختصاص داده است

1389 :130(. 
  

  روش تحقيق
با توجه به هدف از نوع كاربردي و  اين نوع تحقيق

براي . پيمايشي است -از لحاظ ماهيت از نوع تحليلي
هاي مورد نياز از اسناد و  وري اطالعات و دادهآ جمع

مدارك موجود و مطالعات ميداني استفاده و به بررسي 
در  هاي موجود كشاورزي و پتانسيلوضعيت كلي 

  . طقه پرداخته استمن
   ي عوامل داخلي و خارجي براي  بررسي و ارزيابي كم

در چارچوب دو ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و 
  SWOTدر مدل ) 2EFEو  IFE1( ترتيب  خارجي به

نقاط قوت، ضعف،  به اين صورت كه. استفاده شده است
                                                     
1- Internal Factors Evalution 
2-Externall Factors Evalution 

 رداران كشاورزيب بهره ي لهيها و تهديدها به وس فرصت
مشخص شده و نتايج ) فرن 150( و كارشناسان) مردم

حاصله در سطح سازماني و كارشناسي در قالب بخش 
تلفيق و جمع . بندي شد واحد كشاورزي تلفيق و جمع

بندي مطالب در هر سطح با برگزاري يك سلسله 
  .جلسه تخصصي صورت گرفت

 ي لهيلفه، به وسؤابتدا عوامل موجود در چهار م
ين گرديد، سپس از طريق مردم و كارشناسان تعي

 ،مردم و كارشناسان ي داده شده ازنظرات گيري ميانگين
توضيح اينكه امتياز . امتياز آن تعيين شد ،به هر عامل

دست ه نامه ب ست آمده به هرعامل از طريق پرسشده ب
 ي لهيآمده؛ به اين صورت كه عوامل تعيين شده به وس

ر قالب بعد، د ي در مرحله خود مردم و كارشناسان
دهي شده و ميانگين جواب  نامه وزن سؤاالت پرسش

سؤاالت مربوط به هر عامل، امتياز آن عامل به حساب 
بعد، براي ارزيابي عوامل خارجي و  ي در مرحله. آمد

داخلي به هر عامل يك ضريب وزني بين صفر 
اختصاص داده شد به ) بسيار مهم(تا يك ) اهميت بي(

ختصاص داده شده نحوي كه جمع ضرايب وزني ا
جهت انجام اين ). (جداول 3 ستون( مساوي يك شود

اختصاص داده و  100تا  1كار به هر عامل عددي بين 
هاي بين صفر تا يك  سپس ستون نرماليزه شد؛ تا وزن

دست آمده و مجموع اوزان نيز يك ه براي هر عامل ب
براي هر يك از عوامل در ستون وضع  سپس). شود

براي هر عامل نسبت به  5تا  1ز بين موجود، يك امتيا
امتياز ). جداول 4ستون( وضع موجود، منظور گرديد

هر عامل و در نهايت جمع امتياز ) موزون( دار وزن
 ستون در 3 ضرب ستون( محاسبه شد) موزون( دار وزن

4 .(ها از ماتريس  ي نمودن استراتژيبراي كمQSPM 
 ها يتژاستفاده و سپس بر اساس كميت حاصل، استرا

بندي شدند تمقايسه و اولوي.  
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نمايد كه كداميك از  اين تكنيك مشخص مي

 باشد پذير مي هاي استراتژيك انتخاب شده، امكان گزينه
نمايد  بندي مي ها را اولويت و در واقع اين استراتژي

در QSPMماتريس  ي توضيحات بيشتر در مورد نحوه(

 17 اين پروسه طي). قسمت پاياني ذكر شده است
جلسه تخصصي توسط كارشناسان منتخب، انجام و 
نتايج حاصله در اين زمينه، مورد تجزيه و تحليل قرار 

  .گرفت
  

  
  

  مراحل و چگونگي انجام پژوهش : 1شكل 
  1390، نگارندگان:  مأخذ

  
  

  
  

  ها استراتژي نو نحوه تعيي SWOTماتريس :2شكل 
  9: 1385افتخاري و مهدوي، : مأخذ

  
   

 

ها با استفاده از نقاط  استفاده از فرصتحداكثر  .1
 )SO يها ياستراتژ(قوت  

براي جلوگيري از منطقه استفاده از نقاط قوت  .2
 )ST يها ياستراتژ(تهديدها 

ها نهفته است  كه در فرصت ييها تياستفاده از مز .3
ضعف موجود در منطقه  نقاط براي جبران

 )WO يها ياستراتژ(

از تهديدها و  هاي ناشي حداقل رساندن زيان به .4
   )WT يها ياستراتژ(نقاط ضعف 
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  ها و انواع استراتژي SWOT نمودار تجزيه و تحليل :3 شكل
  1390، نگارندگان: مأخذ 

  

مورد مطالعه و بخش  ي كلياتي در مورد منطقه
 كشاورزي

استان با وسعتي  نيتر ياستان خراسان جنوبي، شرق
شرق كشور قرار هزار كيلومتر مربع در  82605حدود 

درجه و  60دقيقه تا 1درجه و  57اين استان بين . دارد
 34دقيقه تا  32درجه و  30دقيقه طول شرقي و  57

 22/6دقيقه عرض شمالي قرار گرفته و  36درجه و 
. درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است

بيرجند، ( شهرستان7 بر اساس آخرين تقسيمات داراي
 ؛)وس، درميان، سرايان، سربيشه و نهبندانقائنات، فرد

آبادي داراي  2223دهستان،  48 بخش، 18 شهر، 20
راهنماي ( باشد يآبادي خالي از سكنه م 5549سكنه و 
به لحاظ . )9: 1386 گذاري استان خراسان جنوبي، سرمايه

آب و هوايي داراي اقليمي صحرايي ماليم تا آب و 

 رندگي در فصل گرمهواي گرم صحرايي با ميانگين با
متر در فصل سرد سال  ميلي 1/95متر و  ميلي 1/0
جمعيت استان   85بر اساس آمار سال . باشد يم

درصد از نرخ  2/2در حدود  كه باشد ينفر م 600568
: 1388 سرمد،( رشد ساليانه جمعيت كشور باالتر است

كشاورزي در استان خراسان جنوبي بر پايه . )106
تعداد . باشد يها و چاهها م قنوات، چشمه برداري از بهره

 رشته؛ كه در مقايسه با تعداد قنوات كشور3816قنوات 
 برداران تعداد بهره. قابل توجه است )رشته133691(

 برداران درصد بهره 08/2 نفر كه 69035كشاورزي 
هكتار زير  214274مجموعاً .دهد كشور را تشكيل مي

كه از اين  دباش يكشت محصوالت زراعي و باغي م
هكتار آبي 130234 هكتار ديم و 59515ميزان 

  . باشد يم
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  بري و محصوالتركشاورزي استان خراسان جنوبي از لحاظ كا يها تيقابل :1نقشه 

  1390، نگارندگان: مأخذ 
  

 حبوبات و محصوالت صنعتي ،چغندرقند گندم، جو،
محصوالت زراعي و  نيتر از مهم...) كلزا، گلرنگ و(

پسته، بادام، انار، انجير، شاتوت  زرشك، زعفران، عناب،
. از محصوالت مهم باغي است... هاي گرمسيري و و ميوه

هشتم كشور را  ي ، رتبهچغندرقندين استان در توليد ا
با  زرشكاول توليد محصوالت باغي  ي داشته و رتبه

تن و  8408هكتار سطح زيركشت و توليد  6442
 ي تن و رتبه 1866هكتار با توليد ساالنه  699با  عناب

هكتار  10554ح زيركشت را با سط زعفراندوم توليد 
. باشد تن زعفران خشك دارا مي 50در كشور با توليد 
مزرعه پرورش ماهي با توليد  127( در بخش شيالت

، )سأر 281892تعداد دام ( ، دامداري)تن182ساليانه 
، به )تن 154054( گذار پرورش مرغ گوشتي و تخم

استانداري ( پذيرد صورت سنتي و صنعتي انجام مي
 يها تياستعدادها و قابل .)133: 1389 نوبي،خراسان ج

كشاورزي منطقه عالوه بر آنچه كه گفته شد، فراوان 
شده با   بر اساس مطالعات انجامكه اي  گونه  هاست؛ ب

منابع  ي و انجام عمليات اصالحي در زمينه مديريت
 توان يهزار هكتار از اراضي موجود را م 430آب، حدود

مكان افزايش سطح زيركشت زيركشت برد؛ به تعبيري ا
شرايط اقليمي . برابر فعلي وجود دارد 5/2تا بيش از 

منحصر به فرد استان در كشت محصوالت استراتژيك، 
 يها تيوجود فلور غني و متنوع گياهي نيز از ديگر قابل

  ).27: 1385جهاد كشاورزي، ( باشد يآن م
  

  هاي تحقيق يافته
عوامل  و) اه ها،ضعف قوت( داخلي تحليل عوامل-1

  )ها، تهديدها فرصت( خارجي
 نيتر ، مهم)1(ي  با توجه به نتايج جدول شماره 

بخش كشاورزي در استان خراسان كه  ييها فرصت
كشاورزي  برداران بهره( شوندگان ازديدگاه پرسش جنوبي
مورد قرار  16در  باشد يرو م با آن روبه )والنؤو مس

طرح   موفق اجراي ي تجربه عامل كه ،رديگ يم
دهقاني و وجود الگوهاي موفق در  ساماندهي نظام خرده
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اول  ي در درجه 1864/0اين زمينه با امتياز وزني 
فرصت در بخش  نيتر تيو با اهم رديگ يها قرار م مؤلفه

دوم و سوم عوامل شرايط  ي در رتبه. باشد يكشاورزي م
شدت و مدت تابش  -تابستان طوالني(اقليمي مناسب 
، وجود محصوالت خاص و زمينه )شيديتشعشعات خور

توسعه كاشت علوفه و عامل وجود مراكز آموزش عالي 
متعدد براي پرورش نيروهاي متخصص و وجود تعداد 

ترتيب   كشاورزي به هاي رشته النيالتحص توجه فارغ  قابل

همچنين . قرار دارند 1224/0و  1398/0با امتياز وزني 
غيرمتعارف در بخش  يها دو عامل امكان استفاده از آب

هاي منابع  صنعت اكوتورسيم در عرصه كشاورزي،
 طبيعي،عشايري،گردشگري دربسياري از نقاط روستايي

؛ با )جنگلي، مناظر طبيعي ي ها پارك كوير، جنگل،(
، رنديگ يقرار م 0294/0و 0184/0ترتيب  به وزني امتياز
كشاورزي  يها فرصت نيتر تياهم عنوان بي  كه به

 . شوند يسوب ممنطقه مح
  

  )ها فرصت( عوامل استراتژيك خارجي :1 جدول

 امتياز )ها فرصت( عوامل استراتژيك
نسبت 
 به يك

امتياز 
وضع 
 موجود

امتياز 
 دار وزن

 064/0 2 032/0 3/2 ريزان به بخش كشاورزيولين و برنامهؤنگاه مثبت و منطقي مس -1

 156/0 3 052/0 5/2 افزايش روزافزون تقاضا براي محصوالت كشاورزي -2

 1398/0 3 0466/0  66/4 ..)شدت و مدت تابش و -تابستان طوالني( شرايط اقليمي مناسب  -3

دهقاني و وجود الگوهاي موفق درتجربه موفق اجراي طرح ساماندهي نظام خرده -4
 اين زمينه

66/4 0466/0 4 1864/0 

 0462/0 3 0154/0 54/1 نعتيصنعتي و صهاي سنتي به نيمهامكان تبديل دامداري -5

 0184/0 4 0046/0 46/0 امكان استفاده از آبهاي غير متعارف در بخش كشاورزي -6

وجود مراكز آموزش عالي متعدد براي پرورش نيروهاي متخصص و وجود -7
 التحصيالن زياد فارغ

06/3 0306/0 4 1224/0 

كيفيت و فرآوريامكان افزايش ارزش محصوالت كشاورزي از طريق بهبود -8
 مناسب

94/2 0294/0 3 0882/0 

هاي خالي و مناسب در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و صنايع وجود ظرفيت -9
 تبديلي و تكميلي

86/2 0286/0 3 0858/0 

آگاهي كشاورزان ورساني، آموزش، پيشهاي جمعي به منظور اطالع د رسانهوجو -10
 تبادل افكار

88/1 0188/0 4 0752/0 

 0504/0 2 0252/0 52/2 عالقه عمومي در استان  به فعاليت در بخش كشاورزي -11

وجود فرودگاه، بازارچه هاي مرزي و گمرك براي امر صادرات محصوالت -12
 كشاورزي

24/1 0124/0 3 0372/0 

ها براي صنعت مرغبازار مصرف استان سيستان و بلوچستان و ساير استان -13
 استان

7/1 017/0 5 085/0 

هاي منابع طبيعي، عشايري، گردشگري در بسياريصنعت اكوتورسيم در عرصه -14
 از نقاط

94/2 0294/0 1 0294/0 

 0504/0 3 0168/0 68/1 پروري منبع آبي و امكان توسعه آبزي 8000 –15

 0384/0 4 0096/0 96/0 داري و توليد عسل ممتاز امكان توسعه زنبور - 16

  1,3732  51  0,44  40,4  )دنبدون گردكر(جمع 
  .1390، نگارندگان: مأخذ        
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در ) 2( ي بر اساس عوامل خارجي در جدول شماره   

مورد  ي تهديدات بخش كشاورزي در منطقه ي زمينه
پايدار،  ي مطالعه در جهت رسيدن به اهداف توسعه

عدم تناسب اعتبارات آبخيزداري و احداث  ي مؤلفه
 نيتر عنوان مهم كار به عرصه وسيعهاي آبياري با  شبكه

كه امتياز  رود يگزينه در بين نقاط تهديد به شمار م
هاي  همچنين مؤلفه. را به خود گرفته است 2208/0

افت كمي و كيفي منابع آب و خاك  و عدم تعادل در 
ها و سبك بودن بافت خاك و ناپايدار بودن  آبخوان

ا كسب ساختمان خاك غالب اراضي كشاورزي استان ب

هاي دوم و سوم  در درجه 1108/0و  1362/0امتياز 
عدم حاكميت  ي عالوه گزينهه ب. تهديد قرار دارند

مديريت تقاضاي آب كشاورزي و عدم تحويل حجمي 
 04/0برداران كشاورزي با گرفتن امتياز  آب به بهره

عامل در بين نقاط تهديد بخش  نيتر تياهم  بي
ر ورود آفات و امراض گزينه خط. كشاورزي شناخته شد

دامي از مرزها به استان با امتياز وزني  نباتي و
تهديدها به  نيتر تيبعدي كم اهم ي در رتبه 0462/00
كه كل نقاط  باشد يذكر اين نكته مهم م رود يشمار م

  .مورد خالصه شده است 12تهديد بررسي شده در 
  

  )دهايتهد(  عوامل استراتژيك خارجي :2جدول

نسبت به  امتياز )تهديدها( اتژيكعوامل استر
 يك

امتياز وضع 
 موجود

امتياز وزن 
 دار

7/3 عدم هماهنگي در بخش تعاون استان-1  037/0  2 074/0  

هاي پي در پي ، كمبود و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارندگي، خشكسالي-2
 روزه120هاي شن و باد سيل، طوفان

56/3  0356/0  3 1068/0  

56/4 غيرمتعارف از منابع آبي  استان با راندمان پايين برداشت-3  0456/0  2 0912/0  

قاچاق سوخت، كاال،(هاي كاذب و درآمدزا در مقايسه با كشاورزي وجود شغل-4
 )مواد مخدر

9/2  029/0  2 058/0  

54/1 خطر ورود آفات و امراض نباتي و دامي از مرزها به استان-5  0154/0  3 0462/0  

هاي مهاجم و غيرخوشخوراك به دليل چراييش روند بيابانزايي و رشد گونهافزا-6
 رويه در مراتعبي

48/2  0248/0  4 0992/0  

08/3 وري منابع طبيعي و برخوردهاي سياسيهماهنگي دستگاه اجرايي در بهره عدم-7  0308/0  3 0924/0  

52/5 هاي آبياري با عرصه وسيع كارعدم تناسب اعتبارات آبخيزداري و احداث شبكه-8  0552/0  4 2208/0  

9-54/4 هاي و كيفي منابع آب و خاك  و عدم تعادل در آبخوانافت كم  0454/0  3 1362/0  

فقدان عوامل نگهداشتها و جوامع عشايري ونيافتگي پايدار روستا توسعه -10
توجهي دستگاههاي اجرايي ت و كمجمعي 

4/5  054/0  2 108/0  

عدم حاكميت مديريت تقاضاي آب كشاورزي و عدم تحويل حجمي آب به -11
 برداران كشاورزيبهره

2 02/0  2 04/0  

سبك بودن بافت خاك و ناپايدار بودن ساختمان خاك غالب اراضي كشاورزي -12
 استان

54/5  0554/0  2 1108/0  

6676/2 32 44,8204482 )بدون گردكردن( جمع  

 1390،اننگارندگ: مأخذ     
  

نقاط قوت  ي كه در زمينه) 3(ي  در جدول شماره    
 نيتر مهم. باشد يم خراسان جنوبي ي كشاورزي منطقه

نقطه قوت، پتانسيل باالي توليد محصوالت باغي 
در منطقه به ويژه ) ...زرشك، زعفران، عناب، زيتون و(

قائن و بيرجند كه داراي پتانسيل بااليي  يها شهرستان
. رديگ يقرار م باشند يت زرشك و زعفران مدر محصوال

قوت  13را در بين  1944/0اين عامل امتياز باالي 
هاي دوم و سوم  در رتبه. معرفي شده كسب كرده است
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  ...هاي بخش كشاورزي استان خراسان  تحليل توانمندي 

بخش كشاورزي استان، عامل استراتژيك  نقاط قوت
جمعيت % 48 (جمعيت باالي روستايي و عشايري 

ز روستايي، ؛ و وجود شبكه گسترده تعاوني اعم ا)استان
با ... كشاورزي و بخش يها زراعي و تشكل توليد، سهامي

قرار  1496/0و  1518/0ترتيب  امتياز وزني به

 ي شبكه ي عالوه بر اين عوامل توسعه. اند گرفته
و تجربه  0306/0اي در مرزها و مناطق با وزن  قرنطينه

در  056/0و دانش بومي در بخش كشاورزي با امتياز 
نقاط  نيتر فيو ضع نيتر تياهم يعني بي هاي آخر رتبه

  .شوند يقوت قلمداد م
  

  )ها قوت( عوامل استراتژيك داخلي: 3 جدول

 امتياز )ها قوت(  عوامل استراتژيك
نسبت 
 به يك

امتياز 
موجود وضع

امتياز 
  دار وزن

 
هاي بخش كشاورزي و منابع غني ژنتيكي وتنوع اقليمي و گستردگي عرصه فعاليت-1

 اي گياهي، داميهگونه
5 05/0 2 1/0 

 136/0 4 034/0 4/3 ها اراضي مستعد براي توسعه كشاورزي در برخي دشت -2

هايي مانند گياهان دارويي، صنعتي،پتانسيل استفاده از منابع طبيعي در بخش-3
 خوراكي و توليد علوفه

34/4 0434/0 3 1302/0 

 1248/0 3 0416/0 16/4زشي و ترويجي در بخش كشاورزيامكانات مطالعاتي، تحقيقاتي، پژوهشي، آمو-4
 056/0 2 028/0 8/2تجربه و دانش بومي در بخش كشاورزي-5

 1944/0 4 0486/0 86/4...زرشك، زعفران، عناب، زيتون و(پتانسيل باالي توليد محصوالت باغي-6
هايي و تشكلوجود شبكه گسترده تعاوني اعم از روستايي، توليد، سهامي زراع-7

 ...بخش كشاورزي و 
74/3 0374/0 4 1496/0 

 25/0 05/05 5هاي بالفعل و بالقوه در زمينه توليد، فرآوري و عرضه گوشت مرغ وجود ظرفيت-8
 0306/0 3 0102/0 02/1اي در مرزها و مناطق توسعه شبكه قرنطينه-9

 0768/0 4 0192/0 92/1گياهي و داميهايتوان كارشناسي باال در تشخيص و كنترل بيماري-10

11-48(ت باالي روستايي و عشايريجمعي%1518/0 3 0506/0 06/5)ت استانجمعي 
راستاي توسعه پايدار بخش-13المللي درهاي ملي و بين اجراي موفق پروژه-12

 كشاورزي
04/2 0204/0 5 102/0 

 1432/0 4 0358/0 58/3نتوليد ارگانيك محصوالت كشاورزي خاص استا-13
 1,6454 46 0,4592 45,92  )بدون گرد كردن(جمع

 .1390 ،نگارندگان: مأخذ    
  

، )4( ي با در نظر گرفتن تجزيه و تحليل جدول شماره  
 12كليه عوامل و نقاط ضعف كشاورزي منطقه در 

كمبود آمار و  ي عامل گنجانده شده است، كه مؤلفه
منسجم و بهنگام در خصوص  منابع اطالعاتي صحيح و

 ي منابع پايه و توليدات در بخش كشاورزي در منطقه
 نيتر به عنوان مهم 1716/0مورد مطالعه با امتيازوزني 

نقطه ضعف كشاورزي استان خراسان جنوبي قلمداد 
 يها ي؛ كه بحث نيازمندي مطالعات و بررسشود يم

 ي ديگر يعني مؤلفه ي دو مؤلفه.كند يگوناگون راطلب م
مالكي شديد، باال بودن سن، پايين بودن سواد،  خرده

همچنين پايين  برداران و توان جسمي و مالي بهره

 1608/0بودن سطح مكانيزاسيون استان با امتياز وزني 
وري  پايين بودن ميزان راندمان آبياري و بهره ي و مؤلفه

و عملكرد در واحد سطح و ) آب و خاك(عوامل توليد 
در  12/0هاي توليد با امتياز وزني  ينهباال بودن هز

 ي همچنين مؤلفه. رنديگ يهاي دوم و سوم قرار م رتبه
صنفي در بخش و مشكالت  يها عدم وجود تشكل

گذاري و بازرگاني محصوالت كشاورزي امتياز  قيمت
 نيتر تياهم را كسب كرده، كه در واقع بي 0456/0

گر نقطه ضعف در منطقه شناخته شده و نسبت به دي
  .باشد يعوامل كمتر مورد توجه م
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 


  )ها ضعف( عوامل استراتژيك داخلي  :4جدول 

 امتياز )ها ضعف( عوامل استراتژيك
نسبت به 

 يك
امتيازوضع 

 موجود
امتياز 

دار وزن  

كمبود آمار و منابع اطالعاتي صحيح و منسجم و بهنگام در خصوص منابع پايه و  -1
 توليدات در بخش كشاورزي

72/5  0572/0  3 1716/0  

برداران  مالكي شديد ، باال بودن سن، پايين بودن سواد، توان جسمي و مالي بهره خرده -2
 و پايين بودن بودن سطح مكانيزاسيون استان

36/5  0536/0  3 1608/0  

و عملكرد در ) آب و خاك(وري عوامل توليد  پايين بودن ميزان راندمان آبياري و بهره -3
  هاي توليد ن هزينهواحد سطح و باال بود

6 06/0  2 12/0  

كاشت سنتي بسياري از محصوالت كشاورزي با آب خواهي باال و عدم رعايت الگوي  -4
 كشت

52/2  0252/0  3 0756/0  

ها و مراتع و افزايش روند  حفاظت ناكافي و تخريب جنگل -رويه  برداري بي بهره -5
 زايي و كاهش توان بيولوژيك خاك بيابان

54/3  0354/0  2 0708/0  

32/2 وجود ضايعات باالي محصوالت كشاورزي در مراحل مختلف توليد - 6  0332/0  2 0664/0  

03/0 3 هاي بزرگ و صنايع تبديلي كمبود انبارهاي ذخيره محصوالت كشاورزي و سردخانه -7  3 09/0  

 ريزي بخش و حاكميت تصميم باال نيازسنجي و برنامه برداران در بهرهنگ حضور كمر -8
 به پايين

46/3  0346/0  2 0692/0  

گذاري و بازرگاني محصوالت  هاي صنفي در بخش و مشكالت قيمت عدم وجود تشكل -9
 كشاورزي

56/4  0456/0  1 0456/0  

03/0 3 هاي بخش كشاورزي و حمايت ناكافي از آنها كارآمدي پايين تشكل -10  2 06/0  

8/1 )الگوي كشت( النهفقدان ساز و كار هدايت برنامه جامع كشت سا -11  018/0  3 054/0  

8/3 پايين بودن سطح بيمه محصوالت كشاورزي و دام -12  038/0  2 076/0  

 1,42 28 0,5398 53,98  )بدون گرد كردن(جمع 

  .1390  ،نگارندگان : مأخذ     
  

  )SWOT(چارچوب سوات  يها يتعيين استراتژ
د، از استراتژي در چارچوب مدل موجو ي براي ارائه   

 - رقابتي يها يچهار نوع استراتژي شامل استراتژ
. تنوع، بازنگري و تدافعي استفاده شده، استتهاجمي، 

هر نوع استراتژي، دو يا چند  ي توضيح اينكه براي ارائه
مؤلفه از عوامل موجود كه همديگر را تحت پوشش قرار 

سپس . ، در نظر گرفته شدباشند يداده و يا در ارتباط م
 ها يتاي اين عوامل تركيب شده، بهترين استراتژدر راس

نهايت  مورد مطالعه مشخص و در ي براي منطقه
هاي اجراي استراتژي در.بندي عوامل صورت گرفت رتبه

  
 SOتوان از  مي داخلي  با استفاده از نقاط قوت

هر . برداري را نمايد هاي خارجي حداكثر بهره فرصت
ر اين موقعيت قرار مند است كه هميشه د سازمان عالقه

گيري از نقاط قوت داخلي  داشته باشد تا بتواند با بهره
ها و رويدادهاي خارجي حداكثر استفاده را  از فرصت

موقعيتي  چنين رسيدن به ها براي معموالً سازمان.بنمايد
هاي  ييها، دارا ييارزش دارا ي كنند در زنجيره سعي مي

و نتيجتاً  خود را تبديل به شايستگي كليدي ي پايه
  .مزيت رقابتي نمايند
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  ...هاي بخش كشاورزي استان خراسان  تحليل توانمندي 

  )ها ها و قوت فرصت( SOتهاجمي /رقابتي يها ياستراتژ:  5 جدول
  تركيب عوامل مورد نظر  نوع استراتژي

فرصت    SOاستراتژي  O   قوت S 

گيري از اقدامات موفق آبخوانداري و آبخيزداري در راستاي جذب و توسعه اكوتوريسم در  بهره
  O4 , O14  S2, S12  استان

  O15 , O16 S6  توليديپروري و زنبورداري با عنايت به منابع  متعدد آبي و كيفيت عسل آبزي ي توسعه
 هاي گوشتي به استان سيستان و بلوچستان و غيره  با عنايت به وجود افزايش صادرات فرآورده

 O12  O3 , S8 چرخه كامل گوشت در خراسان جنوبي

زرشك، زعفران، عناب، انار و (ت نسبي كشاورزي استانت با مزيبهبود و توسعه صادرات محصوال
 O11 S6 , S13 با عنايت به توليد ارگانيك محصوالت كشاورزي) غيره

هاي  هاي گسترده تعاوني و تشكلتوسعه مكانيزاسيون بخش كشاورزي با توجه به وجود شبكه
  O7 S7  بخش كشاورزي

هاي بخش هاي گسترده تعاوني و تشكلوجود شبكهسازماندهي نظام خرده مالكي با توجه به
 O2  S2 , S7 كشاورزي و اراضي مستعد

المللي  هاي ملي يا بينزي با عنايت به اجراي موفق پروژهپايدار كشاوري هاي توسعه اجراي پروژه
 O2  S12  در اين زمينه

  .1390، نگارندگان : مأخذ      

كوشند تا با  يم ST هاي ها در اجراي استراتژي سازمان
استفاده از نقاط قوت داخلي خود براي جلوگيري از 

منفي تهديدات خارجي بر سازمان، ساز و  ريتأث
كارهايي را در پيش بگيرد و يا تهديدات را از بين 

  .ببرند
  

  )ها و قوت دهايتهد(  STتنوع  يها ياستراتژ : 6 جدول
 تركيب عوامل مورد نظر نوع استراتژي

تهديد   STاستراتژي T   قوت S 

و كار مناسب با معيارهاي فني و علمي براي تخصيص اعتبارات كافي به بخش  ايجاد ساز
هاي بخش كشاورزي استان و  كشاورزي و منابع طبيعي با استفاده از گستردگي فعاليت

 هاي مختلف گياهان دارويي و غيرهاستفاده از منابع طبيعي در بخش  پتانسيل
 

T1 
 

S1, S3 

هاي پيش آگاهي سيستميتوسعهخشكسالي وريزي درخصوص پيشگيري وكاهش اثراتمهبرنا
هاي كنترل و مراقبت با عنايت به وجود تجربه و دانش بومي در بخش كشاورزي و  و شبكه

 وجود مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در استان
T4,T6,T13 S4,S5, S9  

 T5, T9, T11 S11  زاييز داري و آبخوانداري و كنترل بيابانها و توسعه  اقدامات آبخي گيري از روان آببهره

هاي گياهي، دامي و طيور و مشترك دام و انسان با هاي هرز، آفات و بيماري كنترل علف
 T8 S9 هاعنايت به توان كارشناسي باال در تشخيص و كنترل بيماري

ي روستايي و اراضي مستعد ت باالبرداشت متعارف از منابع آب استان با عنايت به نرخ جمعي
 T5 , T12, T14  S2 ,S10  كشاورزي ي  براي توسعه

دار بخش كشاورزي استان با هدف كاهش اثرات خشكساليتتوسعه كشت محصوالت مزي  T4 , T13 S3 , S6  

  .1390، نگارندگان:  مأخذ     
  

اين است كه سازمان از  WO هاي هدف از استراتژي   
ها نهفته است، در جهت  فرصت هايي كه در تمزي

گاهي در خارج از . جبران نقاط ضعف استفاده نمايد

هاي بسيار مناسبي وجود دارد، ولي  سازمان فرصت
تواند از اين  سازمان به سبب داشتن ضعف داخلي نمي

  . برداري نمايد ها بهره فرصت
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 


 )ها ها و ضعف فرصت( WOبازنگري  يها ياستراتژ: 7 جدول

  تركيب عوامل مورد نظر نوع استراتژي
 W  ضعف   O  فرصتWOاستراتژي

التحصيالن  هاي متخصص و فارغتهيه بانك اطالعاتي بخش كشاورزي با توجه به وجود نيرو
 O5 W1  هاي كشاورزي رشته

دهقاني با عنايت به وجود الگوهاي موفق برداري و ساماندهي نظام خرده اصالح نظام بهره
  ,O2, O8 W2,W3 هاي تعاونيو شركتهاي سهامي زراعي شركت

W4,W12  

توانمندسازي و افزايش سطح دانش و آموزش فني كشاورزان استان با عنايت به  وجود مراكز 
 O5 W2 ,W8 تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي متعدد سازمان

يز وري آب و خاك با توجه به وجود مراكز آموزشي، تحقيقاتي و نافزايش راندمان آبياري و بهره
 , O5,O9  W3, W4 ولين به بخش كشاورزيؤنگاه مثبت مس

W13  

هاي  طرح جامع مكانيزاسيون و اصالح الگوي كشت با عنايت به الگوي موفق شركت ي توسعه
 سهامي زراعي و وجود مراكز آموزشي و تحقيقاتي استان

O2 ,O5 
O7,O8  

W2, W4, 
W11,W13 

ت محصوالت كشاورزي از توليد تا مصرف و تكيه بر توسعه واحد هاي فرآوري و كاهش ضايعا
هاي بزرگ با عنايت به افزايش  توسعه سطح انبارهاي ذخيره  محصوالت كشاورزي و سردخانه

 روزافزون تقاضا براي محصوالت كشاورزي در استان
O17 W6 , W7   

ي و تقاضا محور نمودن تحقيقات و آموزش كشاورزي با عنايت به وجود مراكز تحقيقاتي و آنوزش
 O10 W14 نيز عالقه عمومي به فعاليت در بخش كشاورزي

هاي سنتي به صنعتي با هدف كاهش اتكاي دامداران و عشاير به مراتع تبديل بخشي از دامداري
  و دام سبك

O3 ,O6, 
O13  W12, W15

  .1390، نگارندگان:  مأخذ        
       

كم  WT هاي ها در اجراي استراتژي هدف سازمان   
ردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از ك

سازماني كه بيشترين عواملش در . محيط خارجي است
اين قسمت متمركز باشد وضعيت مناسبي نداشته و در 

در چنين . ار خواهد گرفترآميزي ق موضع مخاطره

  

انحالل، : هاي مختلفي از قبيل حالتي سازمان استراتژي
غام و مشابه آن را كاهش عمليات، اد واگذاري،

كنند از چنين  گزيند و در هر صورت سعي مي برمي
  .وضعيتي پرهيز نمايند

    

 )ها تهديدها و ضعف(  WTتدافعي  يها ياستراتژ:  8 جدول

  تركيب عوامل مورد نظر نوع استراتژي
تهديد  WTاستراتژي T  ضعف  W 

ورزي با توجه به عدم هاي مختلف كشاتهيه بانك آمار و منابع اطالعاتي در بخش
 T4, T9, T10 W1 ...هاي پي در پي وهماهنگي دستگاههاي اجرايي، خشكسالي

گذاري و هاي صنفي بخش كشاورزي با عنايت به وجود مشكالت قيمت گيري تشكل شكل
   T2 W9,W10 بازرگاني محصوالت كشاورزي

كاشت سنتي بسياري از وري از منابع آبي و تدوين الگوي كشت با عنايت به افزايش بهره
 محصوالت كشاورزي با آب خواهي باال

T4, T5, T12, 
T14, T15 W4 

 T7, T9 W5 رويه و غير اصولي از اراضيبرداري بيكاهش روند بيابانزايي با عنايت به بهره

مالكي و كارآمدي هاي تعاون استان با توجه به وجود خردهايجاد هماهنگي بين بخش
 T3 W9 ش كشاورزيهاي بخ ين تشكليپا

   .1390، نگارندگان:  مأخذ      
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  ...هاي بخش كشاورزي استان خراسان  تحليل توانمندي 

تاولوي معرفي  يها يي نمودن استراتژبندي يا كم
  QSPM 1شده با استفاده از ماتريس 

از ماتريس  ها يي نمودن استراتژبراي كمQSPM 
يت اي كه بر اساس كم گونه هب. استفاده شده است

در . ندبندي شد تمقايسه و الوي ها يحاصل، استراتژ
نمايد كه كداميك از  واقع اين تكنيك مشخص مي

پذير و  هاي استراتژيك انتخاب شده، امكان مؤلفه
اين تكنيك نيز مانند اكثر . كند يواقعيت پيدا م

ها و ابزارها نيازمند يك قضاوت خوب، خبرگي و  تكنيك
پذيري  امكان اين ماتريس براي ارزيابي. باشد آگاهي مي

اي پيشنهادي در مواجهه با شرايط و پايداري راهكاره
روش كار به . باشد محيطي و وضع موجود سازمان مي
ها و  اول فرصت ي اين صورت است كه در مرحله

داخلي را در  يها ها و ضعف تهديدات خارجي و قوت
فهرست كرده، اين اطالعات بايد  QSPMستون راست 

. شوند حاصل  IFEو  EFE يها سيمستقيماً از ماتر
عامل  10عامل بحراني موفقيت خارجي و  10 حداقل

ارائه  QSPMبحراني موفقيت داخلي بايد در ماتريس 
دوم براي هر عامل بحراني موفقيت  ي در مرحله .شود

اين امتيازات با توجه . شود يامتيازي در نظر گرفته م
باشد و در ستون دوم  مي EFEو  IFE يها سيبه ماتر

در . شوند قرار داده مي در برابر عوامل بحراني موفقيت
دوم فرموله  ي سوم با در نظر گرفتن مرحله ي مرحله
 يها يتلفيق و تركيب، استراتژ ي يعني مرحله ،كردن

و آنها را در  شود يشدني و قابل اجرا در نظر گرفته م
 ي در مرحله. دهند يقرار م QSPMرديف باالي ماتريس 

آنها را و  شود يتعيين م ASچهارم امتيازهاي جذابيت 
جذابيت  ي دهنده به صورت مقادير عددي كه نشان

امتياز . كنند يباشند، تعريف م نسبي هر استراتژي مي
جذابيت، با در نظر گرفتن هم زمان عوامل بحراني 

  شود كه  موفقيت و طرح اين سؤال حاصل مي
آيا اين عامل در انتخاب استراتژي مذكور اثر  "

                                                     
1- Quantitative Strategic Planning Matrix 

 

مثبت باشد در يك  پاسخ داده شده اگر " گذارد؟ مي
بندي بين عدم جذابيت تا بسيار جذاب از امتياز  كالس

پنجم، جمع  ي در مرحله. رديگ يقرار م 4 تا 1
دست آورده، اين كار با ه را ب ها تيامتيازهاي جذاب

ضرب امتياز هر عامل در امتياز جذابيت در هر رديف 
جذابيت نسبي آن  ي دهنده شود و نشان حاصل مي

امتياز باالتر به معناي جذابيت . باشد استراتژي مي
در جدول زير نتايج پاياني  .بيشتر آن استراتژي است

بر اساس تجزيه و . محاسبات نتايج ذكر شده است
ارائه شده  يها يصورت گرفته كل استراتژ يها ليتحل

ت اول با كه اولوي شود يمورد گنجانده م 26در 
و تدوين الگوي  وري از منابع آبي استراتژي افزايش بهره

كشت با عنايت به كاشت سنتي بسياري از محصوالت 
باشد كه بر اساس  خواهي باال مي كشاورزي با آب

را كسب كرده  6598/15امتياز باالي  QSPMماتريس 
برداشت متعارف از منابع آب  يها ياستراتژ. است

استان با عنايت به نرخ جمعيت باالي روستايي و اراضي 
 ريزي در كشاورزي، برنامه ي سعهمستعد براي تو

 ،...خشكسالي و توسعه رثاآخصوص پيشگيري و كاهش 
رويه  برداري بي زايي با عنايت به بهره كاهش روند بيابان

و غيراصولي از اراضي، ايجاد ساز و كار مناسب با 
معيارهاي فني و علمي براي تخصيص اعتبارات كافي 

 ،1402/15 ،4242/15 امتيازات به ترتيب با كسب
هاي باالي جدول يعني  در رتبه 0638/15، 0706/15

 گيري از همچنين راهبرد بهره. اند قرار گرفته 5 تا 2
و آبخيزداري در راستاي  يدار اقدامات موفق آبخوان

 3602/6جذب و توسعه اكوتوريسم  در استان با امتياز 
  . استراتژي مشخص گرديد نيتر تيبه عنوان كم اهم

پروري و زنبورداري با  آبزي ي عههاي توس مؤلفه
منابع  متعدد آبي و كيفيت عسل توليدي،  عنايت به

توانمندسازي و افزايش سطح دانش و آموزش فني 
كشاورزان استان با عنايت به وجود مراكز تحقيقاتي، 
آموزشي و ترويجي متعدد سازمان، افزايش صادرات 
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 


و هاي گوشتي به استان سيستان و بلوچستان  فرآورده

غيره با عنايت به وجود چرخه كامل گوشت در خراسان 
ت صادرات محصوالت با مزي ي جنوبي، بهبود و توسعه
زرشك، زعفران، عناب، انار و ( نسبي كشاورزي استان

با عنايت به توليد ارگانيك محصوالت كشاورزي ) غيره

هاي مرزي و گمرك  استان، وجود فرودگاه، بازارچه
كمترين امتيازات در  ا كسببه ترتيب ب) قرنطينه(

 قرار ها ياستراتژ نيتر تياهم كم بعدي هاي رتبه
  .گيرند مي

  
  بخش كشاورزي استان خراسان جنوبي ها يبندي استراتژ تاولوي: 9 جدول

 QSPMامتياز  تها بر اساس اولوي عنوان استراتژي رديف

 6598/15 .…وري از منابع آبي و تدوين الگوي  افزايش بهره 1

 4242/15 ......برداشت متعارف از منابع آب استان با عنايت  2

 1402/15 ..…ريزي درخصوص پيشگيري و كاهش  برنامه 3

 0706/15 ..……كاهش روند بيابانزايي با عنايت به  4

 0638/15 ……ايجاد سازو كار مناسب با معيارهاي فني  5

 0634/15 .……لكي با توجه ام سازماندهي نظام خرده 6

 641/14 .……هاي صنفي بخش  گيري تشكل شكل 7

 3886/14 ..……دارتوسعه كشت محصوالت مزيت 8

 0828/14 .……تهيه بانك آمار و منابع اطالعاتي  9

 0034/14 .……هاي تعاونايجاد هماهنگي بين بخش 10

 973/13 ……هايهاي هرز، آفات و بيماريكنترل علف 11

 6676/13 .……كشاورزي تهيه بانك اطالعاتي بخش  12

 1446/13 ……توسعه طرح جامع مكانيزاسيون  13

 1024/13 ...…گيري از روان آبها و توسعه  بهره  14

 9678/12 .……برداري و ساماندهياصالح نظام بهره 15

 8908/12 .……تقاضا محور نمودن تحقيقات و آموزش  16

 5154/12 ……وري آبافزايش راندمان آبياري و بهره 17

 2052/12 ……هاي توسعه پايدار كشاورزياجراي پروژه 18

 1848/12 .……هاي سنتي به  تبديل بخشي از دامداري  19

 6142/11 ……تكيه بر توسعه واحدهاي فرآوري و كاهش 20

 3458/11 .……توسعه مكانيزاسيون بخش كشاورزي با   21

 9336/10 .……بهبود و توسعه صادرات محصوالت   22

 134/10 ……هاي گوشتي به  ايش صادرات فرآوردهافز  23

 1118/10 .……سطح دانش و  توانمندسازي و افزايش  24

 5932/9 ..……پروري و زنبورداري با  آبزي  توسعه  25

 3602/6 ……گيري از  اقدامات موفق آبخوانداري بهره  26

  1390 نگارندگان:  مأخذ                                  
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  ...هاي بخش كشاورزي استان خراسان  تحليل توانمندي 

  هنتيج

با توجه به اينكه عوامل داخلي و خارجي اعم از 
ها در بخش كشاورزي  ا و ضعفه ها،تهديدها،قوت فرصت
بررسي قرار  جنوبي شناسايي و مورد  خراسان  استان
 يها ها و قوت نتيجه گرفت كه فرصت توان يم ،گرفت

در جهت رفع نقاط ضعف و تهديدهاي  توانند يموجود م
 مورد ي وند؛ چرا كه منطقهشناخته شده مؤثر واقع ش

امكان مختلف همچون ي ها داراي فرصت مطالعه
بخش كشاورزي،  غيرمتعارف در  يها استفاده از آب

 شدت و مدت -تابستان طوالني(شرايط اقليمي مناسب 
وجود محصوالت خاص و ) تابش تشعشعات خورشيدي

كاشت علوفه، تجربه موفق اجراي  ي توسعه ي زمينه
ظام خرده دهقاني و وجود الگوهاي طرح ساماندهي ن

و همچنين نقاط قوتي مانند  موفق در اين زمينه
زرشك، زعفران، (پتانسيل باالي توليد محصوالت باغي 

گسترده تعاوني اعم از  ي ، وجود شبكه)عناب، زيتون
بخش  يها روستايي، توليد، سهامي زراعي و تشكل

كشاورزي و توليد ارگانيك محصوالت كشاورزي خاص 
كه بر اساس و با اتكاي اين موارد . باشد يم... استان و

پايدار  ي توسعه بخش كشاورزي در راستاي توسعه
صورت منطقه با  نيمحقق گردد، در غير ا تواند يم

مشكالتي همچون استفاده نادرست از منابع آب، خاك 
خواهد شد، كه البته پيامدهاي آن فقط  رو و غيره روبه

؛ چرا كه نتايج انساني شود يمبه مسائل محيطي ختم ن
رو با  از اين. وجود خواهد آورده متفاوتي را نيز ب

منطقه و  محيطي يها و توان ها ليشناخت دقيق پتانس
مطلوب در يك برنامه  يها يراهبردها و استراتژ ي ارائه

توسعه و گسترش  توان يبا زمان تعيين شده، م
ست كه رو ضروري ا از اين. كشاورزي را انتظار داشت

در جهت نيل به موارد زير صورت گيرد؛  ها يزير برنامه
اين موارد كشاورزي منطقه شكل  ي چرا كه در سايه

  .رديگ يپايدار به خود م ي معنادار در راستاي توسعه

ها  و روان آب ها البيبهينه از س ي كنترل و استفاده .1
 .ي منابع آب  زيرزمينيكم كيفي و يمنظور ارتقا به

ياء و اصالح و توسعه پايدار منابع آب و حفاظت، اح .2
 .هاي منابع طبيعي استان خاك و عرصه

با ( خشكسالي رثاآمديريت پيشگيري و كاهش  .3
  ...).و پوشش بيمه محصوالت كشاورزي افزايش سطح

 يها گيري تشكل برداري و شكل نظام بهره اصالح .4
 .صنفي در بخش كشاورزي

عات اجري طرح جامع مكانيزاسيون و كاهش ضاي .5
 .محصوالت كشاورزي

مالكي و اصالح الگوي كشت  خرده ساماندهي نظام .6
 .با توجه به شرايط خاص محيطي

 .ي و كيفي محصوالت كشاورزيتوليد كم افزايش .7

نوين همراه با استفاده از  يها يوراگيري از فن بهره .8
 .دانش بومي بخش كشاورزي

 .وري در بخش كشاورزي  افزايش بهره .9
  
  منابع

ترجمه عوض  ،كشاورزي پايدار. )1388( يا ادواردز، - 1
. محمدحسيني و ابوالحسن هاشمي دزفوليكوچكي، 

  .مشهد. چاپ هفتم. نشر جهاد دانشگاهي مشهد

جغرافياي  .)1382( جاسبرسينگ ديلون،  اس  اس - 2
نشر . ترجمه سياوش دهقانيان و همكاران، كشاورزي

 .مشهد. چاپ سوم. دانشگاه مشهد

گزارش اقتصادي، . )1389( ياستانداري خراسان جنوب - 3
اجتماعي و فرهنگي استان خراسان جنوبي، نشر 

 .بيرجند. ريزي استانداري طرح و  برنامه يريتمد

راهنماي  .)1386( جنوبي  استانداري خراسان - 4
 يريتنشر مد. گذاري استان خراسان جنوبي سرمايه

 .بيرجند. ريزي استانداري طرح و  برنامه

 .)1387( حمدامير ابراهيميم؛ يزدي، محمدحسين پاپلي - 5
. چاپ چهارم. نشر سمت. روستايي ي هاي توسعه نظريه
 .تهران
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. توسعه اقتصادي در جهان سوم .)1378( تودارو، مايكل - 6

نشر موسسه عالي پژوهش در . ترجمه غالمعلي فرجادي
 . تهران. چاپ نهم. ريزي و توسعه برنامه

طرح ): 1385(جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي - 7
 .نشر جهاد كشاورزي، بيرجند. امع بخش كشاورزيج

ريزي  اي بر برنامه مقدمه): 1385(جمعه پور، محمود - 8
. چاپ دوم. نشر سمت. ها و روش ها دگاهيد: روستايي

 .تهران

). 1385( داوود مهدوي؛ عبدالرضا افتخاري، ينالد ركن - 9
راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از 

واسان كوچك، فصلنامه مدرس دهستان ل:SWOT مدل
 .تهران .2شماره . علوم انساني

 ؛مهدي پورطاهري ؛الدين افتخاري، عبدالرضاركن - 10
نقش . )1388(ساربان وكيل حيدري؛ زادهمنوچهر فرج
هاي پژوهش. كشاورزي ي توسعه در توانمندسازي

 . 69شماره . جغرافياي انساني

 ژئوپولتيك استان خراسان .)1388( محمد سرمد،  - 11
 ،نگاهي به همسايگي با قطب ژئوپولتيك جنوبي با نيم

. 4 شماره .فصلنامه فرهنگي و پژوهشي خراسان جنوبي
 .بيرجند

هاي توسعه كشاورزي سياست .)1388( شكوري، علي - 12
 . تهران. چاپ دوم. نشر سمت ،در ايران

شناسي  جامعه. )1387( عنبري موسي ؛مهدي طالب، - 13
 .تهران. پ سومچا. نشر دانشگاه تهران. روستايي

نشر . اصول اقتصاد كشاورزي .)1386( كوپاهي، مجيد - 14
 .تهران. چاپ يازدهم. دانشگاه تهران

 ،درآمدي بر اقتصاد توسعه .)1380( گاتاك، سابراتا - 15
. چاپ دوم. نشر دانشگاه الزهرا. ترجمه زهرا افشاري

 .تهران

 مهدي كاظمي و نفيسه گودرزي ؛محمدي، حسين - 16
سنجي كشت زيتون در  امكان در GISكاربرد . )1386(

فصلنامه پژوهش و سازندگي در زراعت . استان اصفهان
 .تهران. 74 شماره. و باغباني

جغرافياي اقتصادي  .)1385( لنگرودي، حسن مطيعي  - 17
چاپ . نشر جهاد دانشگاهي مشهد ،)كشاورزي( ايران

  . مشهد. چهارم

اقتصاد كشاورزي و بخش  .)1388( هيل، بركلي  - 18
چاپ . نشر آذر برزين. نژاد رجمه ولي بريمت ،روستايي

 .تهران. اول
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