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چکیده
بهدلیل ویژگیهای بارز بخش کشاورزی ،این بخش را میتوان محرکهی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقااومتی داستا ب باهمنظاور تحقاا اقتصااد
مقاومتی ،بایتتی ضمن تعیین بخشهای پایه بهمنظور سرمایهگذاری بهینه ،چالشهای و پتاستیلهای پیشروی این بخش سیز شناسایی شوسدب با توجاه
به قابلی های تولید محصوالت کشاورزی در استان مازسدران ،در این مطالعه با استفاده از یک سوع تحلیل  SWOTمبتنی بر رهیاف  AHPکاه در نن
اوزان ستبی بر خالف مطالعات پیشین ،از طریا یک مدل برسامهریزی ریاضی محاسبه میشود ،به شناسایی مشکالت و فرص های موجود در زیربخش
«زراع و باغداری» بهعنوان مهمترین زیربخ ش کشاورزی پرداخته شدب برای استخراج مقایتات زوجی عوامل داخلی و خارجی ،با کارشناسان و خبرگان
زیربخش زراع و باغداری سازمان و ادارات جهاد کشاورزی استان مازسدران مصاحبه شدب در سهای  ،با استفاده از رهیاف  ،QSPMراهبردهاایی بارای
توسعه این زیربخش ،اولوی بندی شدب برای تخمین ستایج سیز سرمافزارهای  Excelو  GAMSمورد اساتفاده قارار گرفا ب ستاایج  SWOTدر تحلیال
عوامل داخلی و خارجی حاکی از نن بود که برای توسعهی زیربخش زراع و باغداری در استان مازسدران ،استراتژیهای تهاجمی میتواساد مفیاد باشادب
همچنین ،ستایج اولوی بندی راهبردهای از طریا رهیاف  QSPMسیز سشان داد که با توجه به استراتژیهای تهاجمی ،در زیربخش زراع و باغاداری،
«افزایش تحقیقات بهسژادی تهاجمی»« ،ایجاد پایاسه های صادرات میوه و ترهبار» و «توسعهی صنایع تبدیلی» بهعنوان راهبردهایی در جه مقاومسازی
اقتصاد استان میتوا سند مدسظر قرار گیرسدب با توجه به ستایج این تحقیا ،راهکارهایی همچون استفاده از پژوهشگران و داسشنموختگان کشاورزی ،حمای
و توسعهی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی و توسعهی بازار و افزایش صادرات محصوالت و فرنوردههای کشاورزی ،پیشنهاد میشودب
واژههای کلیدی :برسامه ریزی ریاضی ،راهبردهای توسعه ،زراع و باغداری ،مازسدرانQSPM ،

مقدمه

1

اقتصادمقاومتی بهمعنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً تاال
برای کنترل و بیاثر کردن نن تأثیرها میباشاد و در شارایآ نرمااسی،
تبدیل چنین فشارهایی باه فرصا اسا )2ب اقتصااد مقااومتی ،باه
مفهوم مدیری شرایآ موجود کشور بهصورتی اس که مخااطرات را
بهحداقل رساسد؛ بهعبارت دیگر ،ایجاد سهااد الزم در اقتصااد ایاران باا
بهکارگیری مجموعهای از سیاس ها ،قواسین و تدابیر اجرایی بهگوسهای
که خطرپذیری نن را در برابر تکاسهها و اختالالت نسیبرسان داخلی و
بهویژه خارجی و بینالمللی به حداقل رساسده و زمینهی دستیابی کشور
را به پیشرف های پایدار اقتصادی فراهم سماید که با توجاه باه ماوارد
 4 ،3 ،2 ،1و  -5بهترتیب داسشیاران ،استادیار و داسشنموخته دکتری ،داسشاگاه علاوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(Email: h.amirnejad@sanru.ac.ir
)* -سویتنده متئول:
DOI: 10.22067/jead.2021.17798.0

ذکرشااده ،یکاای از مهاامتاارین رو هااا در ایاان زمینااه ،در ایجاااد
زیرساخ های اقتصادمقاومتی ،توسعهی بخش کشاورزی میباشد )6ب
یکی از عوامل بتیار مهم و تعیینکننده در رسایدن باه توساعهی
پایدار ،میتواسد منابع ارزی صاادرات بخاش کشااورزی باشادب بخاش
کشاورزی ،سهم قابلتوجهی از صادرات غیرسفتی را بهخاود اختصاا
داده اس ب افزایش صادرات محصوالت بخاش کشااورزی ،منجار باه
افزایش تولیدات کشاورزی و بهدسبال نن ،بهبود بهارهوری سهاادههاای
سیرویکار و سرمایه شده و باعث روسا اقتصادی بخش کشااورزی باا
رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد گردید )4ب اهمی بخش کشاورزی باا
افزایش بهرهبرداری بهینه عوامل تولید در هر جامعهای مشاخصتار و
نشکارتر خواهد شد و در این صورت کشاورزی ،قادر خواهد بود که باا
به کارگیری محصاوالت ماازاد و جااسبی ،باه اهاداف توساعه و رشاد
اقتصادی دس پیدا کند )6ب
براساس سظریات مختلا ،،رشاد اقتصاادی باهشادت تاابع رشاد
کشاورزی اس ب براساس مطالعات اسجامشده در این زمینه ،در مجموع،
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بخش کشاورزی سهم ستبی بیشتری در توسعهی صنعتی کشاورهای
توسعهیافته داشته اس که بهدلیل اثرات مضاع ،بخش کشاورزی بار
اقتصاد ملی در مراحال نغاازین توساعهی اقتصاادی مایباشاد )11ب
دیدگاههای مختلفی در زمینهی سقش کشاورزی در توسعهی اقتصادی
ایران طی دهههای گذشته ارائه شده اس که بر این اساس میتاوان
گف سقش بخش کشاورزی از غیرفعال در دهههای  1321و  1331به
فعال و پویا در دهههای اخیر تغییر یافته اس بهگوسهای که اکثاراً بار
این باورسد با وجود کاهش سهم کشاورزی در تولید و اشتغال ،به لحاظ
اهمی کلیدی در توسعهی اقتصادی بهویژه از حیث تأمین سیاز غذایی
سیازمند توجه ویژهای اس )15ب
باار اساااس نخاارین نمااار باسااک مرکاازی ،در سااال  ،1315ارز
افزودهی بخش کشاورزی به قیما هاای جااری 1335134 ،میلیاارد
ریال و به قیم های ثاب سال  1311معادل  421165میلیاارد ریاال
بوده اس ب براسااس سرشاماری عماومی کشااورزی در ساال ،1313
اراضی کشاورزی کشور حدود  16411هزار هکتار میباشدب این اراضی
توسآ بیش از  3351هزار بهرهبرداری کشاورزی با زمین مورد استفاده
در فعالی های باغداری و زراع قرار گرفتاه و ساهم هار بهارهباردار
بهطور متوسآ 4/1 ،هکتار میباشدب از کل اراضای کشااورزی کشاور،
 46/2درصد اراضی کشاورزی نبی با میااسگین  2/1هکتاار بارای هار
بهرهبردار دارای اراضی نبی و بقیه اراضی کشاورزی دیام باا میااسگین
 6/1هکتار برای هر بهرهبردار دارای اراضی دیم میباشادب همچناین،
 13131بهرهبردار با گلخاسههایی به متاح  6111هکتار در زمیناهی
کشا محصااوالت گلخاسااهای سظیاار گاال و گیاهااان زینتاای و اسااواع
محصوالت ساالسه و دائمی مشغول به فعالی میباشاند )23ب اساتان
مازسدران را میتوان قطب تولید بتیاری از محصاوالت کشااورزی در
کشاور سااام بارد کااه در بخاش شاایالت و کشااورزی از اصاالیتاارین
استانهای کشور اس و بخاش عمادهای از سیازهاای کشاور از ایان
منطقه تأمین میشودب محصول ساخالص داخلی استان به قیما باازار
در سال  ،1315برابر با  454/2هازار میلیاارد ریاال و در ساال ،1314
 416/1هزار میلیارد ریال بوده اس کاه رشادی معاادل  1/12درصاد
داشته اس ب سهم استان مازسدران از مجماوع تولیاد ساخاالص داخلای
کشااور در سااال  ،1315معااادل  3/2درصااد ماایباشااد کااه از میااان
استانهای کشور رتبه هفتم را کتب کارده اسا ب همچناین ،بخاش
کشاورزی در سال  ،1315از رشد  21/4درصدی برخوردار بوده اسا ب
ارز افزودهی بخش کشاورزی به قیما باازار در اساتان مازسادران
معادل  111/1هزار میلیارد ریال و در سال  33/1 ،1314هازار میلیاارد
ریال بوده اسا کاه ستاب باه ساال  ،1314از رشاد  3/4درصادی
برخوردار بوده اس ب این در حالی اس که سهم بخاش کشااورزی از
تولید ساخالص داخلی استان مازسدران در سال  22/4 ،1315درصد بوده
اس که با توجه به سهم  44درصدی جمعی استان و ساختار طبیعی
و کشاورزی استان دور از استظار سمایباشاد )25ب همچناین ،براسااس

ستااایج سرشااماری عمااومی کشاااورزی سااال  ،1313تعااداد 322513
بهرهبردار اعم از خاسوارها و شارک هاا و مسستاات عماومی مشاغول
فعالی در زمینههای زراع  ،باغداری ،کش گلخاساهای ،پارور دام
سنگین و سبک ،پرور زسبورعتال و کارم ابریشام ،پارور طیاور
سنتی ده قطعه و بیشتر) و پرور ماهی بودسادب همچناین ،براسااس
ستایج این سرشماری ،متاح اراضی زراعی استان برابار باا 242563
هکتار و متاح اراضی باغ و قلمتتان استان برابر باا  11341هکتاار
بوده اس )23ب با وجود تمام امتیازات این استان در تولید محصوالت
کشاورزی ،هنوز ظرفیا هاای خاالی و بالاساتفاده زیاادی در بخاش
کشاورزی وجود دارد که میبایت با برسامهریزی ستب به اساتفاده از
این فرص ها تاال شاود )23ب همچناین ،اساتان مازسادران دارای
ظرفی های بالقوهی بتیاری اس کاه در ایان ارتباا مایتاوان باه
مااواردی چااون موقعی ا جغرافیااایی ،تنااوع نب و هااوایی ،جااذابی
توریتتی ،سیرویکاار جاوان و تحصایلکارده و برخاورداری از مناابع
طبیعی و معدسی اشاره کرد )1ب این پژوهش بهمنظور ارائاه راهبردهاا،
سیاس ها و راهکارهای اجرایی برای تولید و اشتغال زیربخش زراع
و باغداری در استان مازسدران در راساتای اقتصااد مقااومتی از طریاا
الگوی تحلیل سوات ،1سقا ضع ،و قوت و فرصا هاا و تهدیادهای
مربو به زیربخش زراع و باغداری را در سطح استان مازسدران مورد
بررسی قرار میدهدب
در مطالعهای توحیدلو و همکاران  ،)21با رو توصیفی -تحلیلی
به ارائه راهبردهای منطقهای توسعهی کشاورزی  1شهرساتان اساتان
همدان پرداختند و از مطالعات کتابخاساه و دادههاای میاداسی اساتفاده
سمودسدب جه تحلیل دادهها از رو تصمیمگیری چندمعیاره و جها
منطقهبندی خروجی دادهها از سرمافزار  GISاستفاده شدب در سهای  ،باا
استفاده از تحلیل  SWOTمبتنی بار دادههاای میاداسی ،راهبردهاای
منطقااهای اسااتخراج گردیاادب ستااایج مطالعااات تحقیااا سشااان داد
شهرستانهای استان همدان از سظر شاخصهای کشاورزی در شارایآ
یکتاسی قرار سدارسدب شهرستانهای مالیار  )T=1توساعهیافتاهتارین
شهرستان و شهرستان فامنین  )T=0توساعهسیافتاهتارین ،شهرساتان
ماایباشااد و سیااز راهباارد کاااسوسی منطقااه توسااعهسیافتااه کشاااورزی
شهرستانهای استان همدان راهبرد تدافعی اسا  ،راهبارد منطقاه در
حال توسعه ،راهبرد باازسگری مایباشاد و در سهایا راهبارد منطقاه
توسعهیافته راهبرد تهاجمی مایباشادب در پژوهشای دیگار ،شافیعیان
اصطهباساتی و همکاران  )16به شناساایی اساتراتژیهاای توساعهی
پایدار محصول برسج اساتان گایالن باا اساتفاده از مااتری SWOT
پرداختندب ستایج تحقیا سشان داد که مجماوع امتیااز وزندار محصاول
برسج استان گیالن در مااتری عوامال خاارجی برابار باا  2/14و در
ماتری عوامل داخلی  2/24میباشد ،که این امتیازات سشاسگر شرایآ
1- SWOT
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سه چندان مطلوب محصول برسج از سظار عوامال داخلای و خاارجی در
استان گیالن میباشدب تابیدهچی  )13به بررسی راهکارهای توساعهی
بخش کشاورزی در استان همادان پرداختاه اسا ب وی در بخشای از
پژوهش خود باا اساتفاده از مااتری  ،SWOTسقاا قاوت ،ضاع،،
فرص ها و تهدیدات پیش روی بخش کشااورزی اساتان همادان باا
استفاده از سظرات  11سفر از کارکنان سازمان جهاد کشااورزی و مرکاز
تحقیقات نموز کشاورزی و منابع طبیعی استان همادان ،شناساایی
سمااودب ستااایج سشااان داد کااه راهکارهااای زیت ا محیطاای بااا داشااتن
معرفهای عملیاتی ،افزایش بهارهوری نب در کشااورزی ،حفاظا از
منابع نبی بر اساس فعالی های متناسب کشاورزی بااالترین اجمااع را
ستب به سایر راهبردها داشته اس ب یافته هاای تحقیاا سشاان داد از
میان استراتژی های چهارگاساه بارای توساعهی بخاش کشااورزی در
استان همدان باید استراتژی راهبارد رقاابتی بار پایاه بهاره گارفتن از
قوتهای سیتتم برای مقابله با تهدیدها تدوین شودب
در مطالعات خارجی ،وان و یان  ،)22با استفاده از رو ،SWOT
به ارائهی راهکارهایی جه پشتیباسی توسعهی محصوالت کشاورزی
در استان شاسکتی چین پرداختندب ستایج حاصل تجزیه و تحلیل محیآ
داخلی و خارجی سشان داد ،استفادهی کامل از قوتها در حمل و سقال،
تولید ،سیرویکار و علم و تکنولوژی ،غلبه بار ضاع،هاا در مکاسیتام
اطالعات و سحوهی مدیری نن و بهطو کلی امکان استفادهی کامل از
منابع داخلی و بینالمللای بارای توساعهی محصاوالت ویاژه ،جها
دستیابی به پشتیباسی توسعه با کارنمدی باال و مناسب برای محصوالت
کشاورزی را الزم داستتندب یو و همکااران  )26سیاز در مطالعاهای باه
بررساای توسااعهی صاانع ساایبزمیناای بااا اسااتفاده از تجزیااه و
تحلیل  SWOTو بررسی اقدامات مناسب متقابل برای توسعهی نینده
نن و حفاار رقاباا پایاادار در شهرسااتان زیااان 1پرداختناادب ستااایج
بهدس نمده سشان داد برای اشتغال ،تجهیزات کشاورزی و تکنولاوژی
صنع در رقاب شدید بینالمللی هتتند ،در ستیجه برای تغییر شارایآ
فعلی ،ایجاد مراکز تحقیقاات باینالمللای باا اهمیا ملای از طریاا
تجهیزات کشاورزی و فناوری مدرن و نماوز پرسانل بارای مادرن
کردن کشاورزی ملی در چین را الزم و ضروری داستتندب عبدلشااه و
همکاران  ،)1با استفاده از تحلیال  SWOTبارای تعیاین اساتراتژی
مناسااب ،بخااش کشاااورزی و دامااداری را بااهطااور همزمااان باارای
فعال ماسدن در محایآ رقاابتی ماورد بررسای قارار دادسادب در سهایا
اولوی ها پ از ارزیابی شرایآ و اقدامات اساتراتژیک باا اساتفاده از
رو ماتری کمی برسامهریزی استراتژیک  )QSPM2تعیین گردیدب
استراتژیها براساس اولوی شامل ،توسعهی دامداری کوچک ،پرور
دام ،پاارور ماااهی ،ایجاااد گیاهااان گلخاسااهای و افاازایش تولیااد
1- Ziyun
2- Quantitative Strategic Planning Matrix
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محصوالت ،افزایش گاوهای شیری موجود برای افزایش تولید شایر و
گوش و تغییر کاربری زمین از مزارع به باغ مایباشاندب در پژوهشای
دیگر ،ساهو و همکاران  ،)14با استفاده از تجزیه و تحلیال ،SWOT
اقدام به شناسایی استراتژیهای توسعهی کشاورزی ،بهویژه مدیری و
اولوی بندی برای دستیابی به امنی غاذایی کردسادب منطقاهی ماورد
مطالعه در مناطا روستایی منطقهی کندمال هندوساتان باوده و 111
سموسه با رو ترکیبی از رو سموسهگیری هدفمند و تصادفی استخاب
شدب بر اساس ستایج  ،SWOTاستراتژیهای اولوی بندی شده شاامل
کاش محصوالت با ارز هاای اقتصاادی بااال ،توساعهی پشاتیباسی
دولتی ،تهیه طرحهای استراتژیک برای توسعهی کشاورزی ارگاسیک با
استفاده از تکنیکهای مدیری مناابع نب پایادار و نماوز دهقاساان
برای استفاده کود نلی بوده اس ب همچناین ،اساتفاده از فنااوریهاای
صرفهجویی در اسرژی و وسایل مکاسیزه ،کماک دولا باه کشااورزان
برای ایجاد زمینهای با مقیاس کوچک سیز پیشنهاد شده تا کشاورزان
سهم بیشتری از سود را بهدس نورسدب همچنین پیشنهاد شاد خادمات
پشتیباسی پیشرفته ماسند بازاریابی ،ذخیارهساازی و تأسیتاات فارنوری
سرد میتواسد کشاورزی و باغباسی را تقوی سمایاد .از جملاه مطالعاات
دیگاار سیااز ماایتااوان بااه مطالعااهی لاای و یینا  ،)3واژسااکوو و
واورزینوویچ  ،)21کومار و سین  )1و پتاو  )13اشاره سمودب
توجه به تولید و اشتغال ،یکی از مباحث مهم در اقتصاد مقااومتی
بوده اس که میتوان با شناسایی ظرفی های تولیدی در هر منطقاه،
در راستای مقاومسازی اقتصاد و عدم وابتتگی به دسیاای خاارج قادم
برداش ب همچنین ،مطالعات سشان داد که بخش کشااورزی مایتواساد
سقش محوری را از طریا بهبود مسلفههای مطلوب توسعهی اقتصادی
از قبیل اشتغال ،تولید ساخالص و موازسه تجاری مثب در تحقا اقتصاد
مقاومتی ایفا سمایدب باهمنظاور ارائاه راهبردهاای مناساب در راساتای
مقامسازی اقتصاد ،ابتدا بایتتی به بررسی چالشها و ظرفی های هار
منطقه پرداخ تا با توجه به ویژگیهای نن منطقه ،راهکارهای بهینه
استخاب شودب بررسی مطالعات حاکی از نن اس کاه الگاوی SWOT
قابلی ایان مهام را داشاته و در مطالعاات معتعادد باه منظاور ارائاه
راهکارهایی در راستای بهبود وضعی بخش کشاورزی ماورد اساتفاده
قاارار گرفتااه اس ا ب ستااایج چنااین مطالعاااتی حاااکی از نن بااود کااه
راهبردهایی همچون فراهمساختن زیرساخ مناسب جه بهکارگیری
سیروهای جوان و متخصص ،ایجاد گیاهان گلخاسهای و افازایش تولیاد
محصوالت ،کاش محصوالت با ارز های اقتصاادی بااال ،خادمات
پشتیباسی پیشرفته ماسند بازاریابی ،ذخیارهساازی و تأسیتاات فارنوری
میتواسد در توسعهی بخش کشاورزی مفید واقع شودب در مطالعه حاضر
سیز با توجه به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و تال برای تحقاا نن
در بخش کشاورزی ،به ارائه راهبردهای مناسب در قالاب  SWOTدر
جه توسعهی زیاربخش زراعا و باغاداری باهعناوان مهامتارین
زیربخش کشاورزی استان مازسدران پرداخته شده اس ب ذکر این سکتاه
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الزم اس که در تحقیا حاضر بهمنظاور اساتخراج اوزان ستابی و در
ستیجه اولوی بندی راهبردها ،از رو برسامهریزی ریاضی استفاده شده
اس ب این در حالی اس که رو مورد استفاده در تحقیا حاضار ،در
مطالعات داخلی مشاهده سشده اس و مطالعات خارجی اسدکی هم این
رو را در سایر بخشهای اقتصادی مورد استفاده قرار دادسدب

مواد و روشها
تشریح عمومی مراحل تحلیل SWOT

مدل  SWOTیکی از رو های مهم در فرنیند برسامهریزی باوده
که برگرفته از واژههای قوتها ،1ضع،هاا ،2فرصا هاا 3و
اس ب این رو  ،یکی از ابزارهای بتیار مهام بارای سیاسا گاذاری
اس و اغلب بهعناوان یاک وسایله تحلیلای سیتاتماتیک از عوامال
داخلی و خارجی یک سازمان مورد اساتفاده قارار مایگیاردب راهبارد
SWOTیا ماتری تحلیل سقا قوت و ضع ،،فرص ها و تهدیادها،
امروزه به عناوان ابازاری ساوین جها تحلیال عملکارد بخاشهاای
اقتصادی رقم میخوردب رو  SWOTماتریتی با چارچوب مفهومی
اس که جه تحلیلهاای سیتاتمی باهکارگرفتاه مایشاود  )12و
بررسی عوامل و مقایته تنگناها ،تهدیدها ،فرص ها را همراه با سقاا
قوت و ضع ،امکانپذیر مایساازد )11ب از طریاا ایان مادل ساعی
میشود ضع،ها به قاوتهاا تبادیل شاوسد و باا باه حاداقلرسااسدن
ضع،های داخلی و تهدیدهای خارجی ،از فرص هاا حاداکثر اساتفاده
بهعمل نیدب این رو وقتی کامالً بهکار رود میتواسد پایاهای مناساب
برای فرمول بندی سیاس و خآ مشی ارائه دهدب در ایان رو بارای
ساختن ماتری  SWOTباید چهار مرحلاه شاامل تهیاه فهرساتی از
سقا قوت داخلی ،تهیه فهرستی از سقا ضع ،داخلی ،تهیه فهرساتی
از فرص هایی که در محیآ خاارجی وجاود دارد و تهیاه فهرساتی از
تهدیدهای موجود در محیآ خارجی را طای سماودب در سهایا  ،جها
برطرفکردن یا کاهش سقا ضع ،و فرص های موجود در ارتبا باا
زیربخشهای فعالی کشاورزی در استان مازسدران ،تعیین راهبردهاا و
استراتژهای نن باید تلفیقی از عوامل داخلی و خارجی مطابا جدول 1
تعیین گردسدب در جدول  5SO ،1بیاسگر تلفیاا سقاا قاوت و فرصا ،
 6STتلفیا سقا قوت و تهدید 1WO ،تلفیا سقا ضع ،و فرصا و
 3WTسیز معرف تلفیا سقا ضع ،و تهدید اس ب
در ایاان پااژوهش ،تحلیاال  SWOTباارای زیااربخش زراعاا و

تهدیادها4

1- Strength
2- Weakness
3- Opportunity
4- Threat
5- Strength- Opportunity
6- Strength- -Tthreat
7- Weakness- Opportunity
8- Weakness- Threat

باغااداری در اسااتان مازساادران اسجااام شااده اس ا ب مشااخصکااردن
راهبردهای ماتری  SWOTدر زیربخش مورد بررسی ،در سه مرحله
صورت گرف که شامل  )1تعیین عوامل داخلای و خاارجی ماسثر بار
بخش مورد سظر )2 ،رتبهبندی عوامل گویاههاای) مشاخصشاده در
مرحله اول و  )3ارائه راهبردهای کاربردی اس ب
 )1تعیین عوامل داخلی و خیار : :هادف از تعیاین عوامال
داخلی ،سنجش محیآ داخلی ساحیهی مطالعاهشاده جها شناساایی
سقا ضع ،و قوت اسا ب در برساماهریازی هار منطقاهای ،شناساایی
«سقا قوت» موفقی برسامهریزی را در پای دارد و در مقابال« ،سقاا
ضع »،عواملی هتتند که پیشرف و توسعه را در یک بخش به حال
رکود در مینورسدب همچنین ،هادف تعیاین عوامال خاارجی ،سانجش
محیآ خارجی مطالعهشده جه شناساایی فرصا هاا و تهدیادهایی
اس کاه یاک بخاش باا نن مواجاه اسا ب فرصا هاا یاک ساری
قابلی های بیروسی و مزی های محیطی هتتند که میتواسند زمینه را
برای پیشرف سیتاتم فاراهم کننادب تهدیادها سیاز شارایآ خاارجی
سامتاعدی هتتند که تأثیر سامطلوب بر سیتتم میگذارد )3ب
 )2رتبهبندی عوامل داخل و خار : :معیار سنجش برای هار
یااک از عواماال داخلاای و خااارجی مااوثر باار بخااش مااورد بررساای
بهاینصورت اس که برای هر عامل مسثر بر بخش مورد سظار« ،وزن
ستبی» در «رتبه نن رتبه  1تا  »)4ضرب میشود و در سهای حاصل
این دو عامل یعنی «سمرهی سهایی» هر عامل ،رتبه هر عامل ماسثر را
مشخص میسمایدب در واقع ،عاملی که بیشترین سمرهی سهایی را داشته
باشد ،در رتبه باالتری قرار میگیردب الزم به ذکر اس که در مطالعهی
حاضر بهمنظور محاسبه وزن ستبی هر عامل کاه بیاانکنناده میازان
تأثیر هر عامل در توسعه نن بخاش اسا ) از ترکیاب رو 1AHPو
برسامهریازی خطای اساتفاده شاده اسا  )5کاه یکای از تمایزهاا و
سونوریهای تکنیکی این مطالعه در بهکارگیری تحلیل  SWOTاس ب
 )3تعیین راهبردهای قابلقبول توسعه :براساس مدل تحلیلی
 SWOTباارای توسااعهی زیااربخش زراع ا و باغااداری ماایتااوان
راهبردهایی را ارائه سمودب راهبردهای رقابتی  )SOبیشتر به سقا قوت
دروسی و فرص های بیروسی توجه داردب راهبردهای تنوعبخشای )ST
بر سقا قوت دروسی و تهدیدهای بیروسی متمرکز اس ب در راهبردهای
بازسگری  )WOضمن تأکید بر سقا ضع ،دروسی ،سعی بر نن اسا
که از فرصا هاای بیروسای در جها رفاع سقاا ضاع ،در منطقاه
بهرهگیری شودب راهبردهای تادافعی  )WTسیاز بار حال تهدیادها و
نسیبهای احتمالی در منطقه تأکید دارسد )11ب

9- Analytic Hierarchy Process

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران
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:دول  -1ماتریس و نحوه تعیین استراتژیها (راهبردها)
Table 1- Matrix and how to determine strategies

جها ارزیاابی شارایآ زیاربخش زراعا و باغاداری و ارائاه
استراتژیهای مناسب توسعه به این ترتیب عمل میشود کاه در قادم
اول ،ابتدا با استفاده از ماتری عوامل داخلی  )IFE1و ماتری عوامل
خارجی  ،)EFE2عوامل مسثر بر زیربخش مشخص میشودب از مجموع
رتبه سهایی ماتری  ،عدد بین  1تا  2/5سشاندهندهی ضع ،داخلای و
تهدید خارجی و عدد بین  2/5تا  4بیاسگر قوت و فرص خارجی اسا
که قرارگرفتن در هار یاک از خاساههاای مااتری داخلای و خاارجی
چهارخاسهای مفاهیم استراتژیک خاصی داردب
معرفی روش برنامهریزی خطی موور اتوادا د ر تعیوی
وزنهای نسبی ر تحلیل SWOT

مدلهای بهینهسازی در حل متائل تصمیمگیری چندمعیاره مفید
بهسظر میرسندب این مدلها در متائل مقایته ،استخاب ،برساماهریازی،
اجرا و بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفتندب در این تحقیا ،بهمنظاور
محاسبه بردار اولوی ها ،از یک رو برسامهریزی خطی دو مرحلاهای
استفاده شده اس ب این رو توسآ جایاچاسدران و همکاران  )5ارائاه
شده اس ب در مرحله اول ،با توجه به ماتری مقایتات زوجی ،از یک
فرمولبندی که ارائهدهنده حدود سازگاری 3اس استفاده میشود و در
مرحله دوم ،از یک مدل برسامهریزی خطی دیگر و با توجاه باه حادود
سازگاری بهدس نمده در مرحلهی قبل ،بارای محاسابه اوزان سهاایی
معیارها استفاده میشودب در ادامه به تشریح مراحل اول و دوم پرداخته
شده اس ب
مرحله اول :مدل برنامهریزی خطی برای محاتبه حدو

عوامل  SWOTمیباشد که در رو های متعارف ،پا از اساتخراج
این مقایتات زوجی ،در قالب سرمافزار  ،Expert Choiceاوزان ستابی
معیارهااا محاساابه ماایشااودب امااا در مطالعااه حاضاار ،از یااک رو
برسامهریزی خطی برای محاسبه این اوزان استفاده شده اس ب اگار  iو
بیااسگر
 jمعرف عوامل ماورد سظار در تحلیال  SWOTباشاند و
ترجیحات ستبی معیار iام ستب به معیار  jام باشد ،نسگاه در این رو
برسامهریزی خطی ،ابتدا الزم اس معادله  )1مد سظر قرار گیرد )5ب
)1
سیاز معارف
که در نن و وزن معیارهاای iام و jام و
خطای تخمین اس ب اگر تصمیمگیرسده سازگار عمل سماید ،نسگااه بعاد
ب در معادله
از گرفتن لگاریتم طبیعی از رابطه  )1داریم
فاکتور خطای
وزن عنصر  )iو
 ،)1متغیرهای تصمیم شامل
برنورد ) میباشدب اما رابطه  )1یک رابطه غیرخطی اس و بارای
خطیسمودن نن از دو طرف معادله ،لگاریتم طبیعای گرفتاه مایشاودب
بهاین ترتیب در اینجا از سه تبدیل متغیرهای تصمیم استفاده میشاود
باه
که در روابآ  )2الی  )4نمده اس )5ب در این رواباآ ،و
میباشدب
معرف قدرمطلا
بوده و
ترتیب لگاریتم و
)2
)3
)4
فرم برسامهریزی خطی در مرحله اول به شرح رواباآ  )5تاا )12
اس )5ب
)5

تازگاری

یکی از مراحل مهم در تحلیل  ،SWOTاستخراج مقایتات زوجی
1- Internal Factors Evalution
2- Externall Factors Evalution
3- Consistency Bound

St:

)6
)1
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)3
)1
)11
)11
)12
رابطه  )6از لگاریتم طبیعی رابطه  )1بهدس مینیدب در ماتری
بیش از حد برنورد شده باشد یعنی تصمیم-
مقایتات زوجی ،اگر
گیرسده قضاوت خود را برای عنصر  iستب به عنصر  ،jبیشتر از مقدار
قابل تعیین سیت )5ب در ایان
واقعی قضاوت سموده باشد) ،نسگاه
صورت داریم:

)13

یا

باااا باااهدسااا نوردن مقاااادیر بزرگتاااری بااارای

،

محدودی های  )1و  )3برای هر عنصر  iو  jکه بیش از حاد بارنورد
شدهاسد و مقدار خطا ،معرفی میشودب از نسجاکاه راهحال باا توجاه باه
محدودی های  )5تا  ،)1بیسهای بزرگ بهدس ماینیاد مایتاوان
بدون از دس دادن ماهی متئله ،یک ارزشی بارای هار در سظار
اسجاام
گرف ب این کار باا محادودی  )1و باا جایگاذاری
میشودب توجه داشته باشید که بعد از حل ،وزنها میتواسند بهگوساهای
سرمالسازی شوسد که مجموع نسها برابر یک شود )5ب
دو ویژگی مطلوب در مااتری مقایتاات زوجای وجاود دارد کاه
شامل تتلآ گزینه 1و تتلآ ردی 2،اس کاه در مادل برساماهریازی
داللا بار
خطی پیشنهادی سیز مدلسازی شده اس ب اگر
داشته باشد نسگاه رو حل بیاسگر رتبه ضعیفی اس ب این
دقیقاا
همان ویژگی تتلآ گزینه یا حفر رتبه ضعی 3،اس ب اگار
یاا
برابر  1باشد ،نسگاه میتوان هر تناظری را باهصاورت
در سظر گرف ب بنابراین ویژگی حفار رتباه ضاعی ،را در
قالب رابطه  )11میتوان بیان سمود )5ب
اگر ماتری مقایتات زوجای دارای ساساازگاری شمارشای باشاد
 ،نسگااه تنهاا حال میتار
و
،
یعنای

1- Element Dominance
2- Row Dominance
3- Weak Rank Preservation

خواهد بودب بناابراین ،مااتری مقایتاه
بهصورت
زوجی بتیار ساسازگار خواهد بودب یکای از مزایاای محادودی تتالآ
گزینه در قالب رابطه  )11شناسایی ساساازگاری شمارشای اسا )5ب
داشاته باشاد
برای تمام kها دالل بار
اگر
رو حل بیاسگر رتبه قوی اس ب این ویژگی همان تتالآ ردیا ،یاا
برای تمام kها برقارار باشاد
حفر رتبه قوی 4اس ب اگر
و
نسگاه یک تنااظری مایتواساد از هار دوی
ساخته شودب بنابراین ،حفر رتبه قوی به این صورت تعری ،مایشاود
بارای تماامی
که تتلآ ردی ،زماسی برقرار میشود که
داشاته
برای برخی از kها دالل بار
kها و
باشدب این تعری ،در رابطه  )11گنجاسده شده اسا )5ب رابطاه )12
سیز بیاسگر محدودی عالم متغیرهای تصمیم میباشدب
تااابع هاادف ،مجمااوع لگاااریتمهااای خطاهااای مثبا را حااداقل
میسمایدب اگر تابع هدف از حال لگاریتمی خارج شود در اینحال تابع
هدف همان حداقلسازی ضرب خطاهای بیش از حد برنورد شده اس
) .بنابراین تابع هدف حداقلسازی میاسگین هندسی تماامی
خطاهای بزرگتر از یک میباشدب اجاازه دهیاد ارز بهیناه تاابع
هدف در مرحله اول برسامهریزی خطی باشد ،با توجه به ماتری کامالً
سازگار ،هیچ خطایی در تخمین وجود سدارد و برابر صافر اسا ب از
متغیر تصمیم یعنی
نسجا که تابع هدف متئله ،مجموع
را به حداقل میرساسد لذا شاخص ساازگاری در قالاب
برای
رو برسامهریزی خطی بهصورت رابطه  )14میباشد:
)14

ماتری

برای عناصار بااالی قطار اصالی در
ارز متوسآ
مقایتات زوجی اس ب در تجربیات محاسابهی مقادماتی ،باه

سظر میرسد

و

بتیار به هم همبتتهاسدب

مرحله وم :مدل برنامهریزی خطوی بورای محاتوبه بور ار
اولویتها

هنگامی که مرحله اول برسامهریزی خطی حل میشاود مجموعاه
راهحلها شامل تمام بردارهای اولویتی اس که ضرب تمام خطاهاای
را به حداقل میرساسدب این امکان وجود دارد که راهحلهای بهینه
چندگاسهای برای مدل مرحله اول وجود داشاته باشادب در مرحلاه دوم،
یک مدل خطی حل میشود کاه از باین ایان مجموعاه گزیناههاای
را به حداقل
جایگزین برای بردارهای اولوی که حداکثر خطاهای
میرساسد ،گزینه مناسبی استخاب کندب مرحله دوم بهصورت روابآ )15
4- Strong Rank Preservation

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

الی  )25اس ب
)15
St:

)16
)11
)13
)11
)21
)21
)22
)23
)24
)25
محدودی  )16تضمین میکند که تنهاا بردارهاای حلای کاه در
مرحله اول برسامهریزی خطی ،بهیناه بودساد در مرحلاه دوم باهعناوان
حاداکثر
راهحلهای متیر قرار بگیرسادب در محادودی ،)21
را حاداقل
مایباشادب تاابع هادف ،)15
مقدار خطاهای
اس ب ساایر
میسمایدب محدودی  )25سیز قید غیرمنفی بودن
محدودی ها مشابه محدودی های مدل برسامهریزی خطی مرحله اول
میباشندب
در این پژوهش ،پ از تعیین قاوتهاا ،ضاع،هاا ،فرصا هاا و
تهدیدها ،در قالب رو  ،AHPبه ارزیاابی گزیناههاای نسهاا توساآ
کارشناسان در قالب مقایتات زوجی پرداخته شده اس ب در مرحله بعد
با توجه به رو برسامهریزی خطی معرفی شده ،اقدام به محاسبه وزن
معیارها شده اس ب پ از محاسبه وزنهای ستابی هریاک از اجازای
قوتها ،ضع،هاا ،فرصا هاا و تهدیادها و همچناین تعیاین برخای
راهبردها ،با استفاده از سظارات کارشناسااسه ،باهمنظاور اولویا بنادی
راهبردها از رهیافا  QSPMاساتفاده شاده اسا ب باه ایان منظاور،
ضرایب جذابی هر راهبرد با توجه به اجزای  SWOTاستخراج شاد و
با ضرب ضرایب جذابی در اوزان ستبی ،سمرهی کل بارای هریاک از
اجزای  SWOTبه ازای هر راهبرد محاسبه شد و در سهای با مجموع
سمرهی اجزای  ،SWOTیک سمرهی کل برای هر راهبرد محاسبه شدب
بهصورت جبری میتوان این توضیح را در قالب رابطه  )26سیاز بیاان
سمود )11ب
( بیااسگر
امتیااز راهبارد kام و )
که در نن
( در درون گاروه
وزن ستبی برای عوامال قاوت )
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 )Sو چناااااااااین تعریفااااااااای همچناااااااااین بااااااااارای
(و
)
(،
)
( یعنی ضع،ها ،فرص ها و تهدیدها سیاز بیاان
)
میشودب
بیاسگر ضریب جذابی اساتراتژی k
برای هر استراتژی ،k
معرف ضریب جاذابی اساتراتژی  kدر
برای عامل قوت ،
بیاسگر ضاریب جاذابی
کاهش اثرات فاکتورهای ضع، ،
سیز معارف
و
استراتژی  kدر گرفتن مزی فاکتور فرص
ضریب جذابی استراتژی  kدر مواجهه با عامل تهدید میباشدب
الزمه بهکارگیری تحلیل  ،SWOTاستفاده از سظرات کارشناساان
بوده اس که به تکمیل پرسشنامه ختم میشودب جامعه نماری مشتمل
بر کارشناسان حوزهی زراعا و باغاداری اساتان مازسادران و سموساه
نماری مورد استفاده مشتمل بار  16کارشاناس مرباو باه زیاربخش
زراع و باغداری در استان مازسدران در سال  1311متتقر در سازمان
جهاد کشاورزی استان مازسدران بوده اس ب الزم به توضیح اسا کاه
پ از استخراج ماتری مقایتات زوجی کارشناسان در مورد عوامال
داخلی و خاارجی ،از کارشناساان خواساته شاد کاه بارای قاوتهاا و
فرص ها ،با توجه به اهمی هر یکی از عوامل ،رتبه  3یا  4بدهناد و
در مقابل به عوامل ضع،ها و تهدیدها رتبه  1یاا  2اختصاا دهنادب
سپ با ضرب ستون وزن ستبی در ستون ضریب اهمی  ،مقادیر وزن
سهایی محاسبه شد که بر این اساس مهمترین عوامل داخلی و خارجی
تعیین گش ب شایان ذکر اس که برای محاسبه ستایج از سرمافزارهاای
 Excelو  GAMSبهره گرفته شدب

نتایج و بحث
در جدول  ،2ماتری عوامل داخلی و خارجی زیربخش زراعا و
باغداری استان مازسدران مبتنی بر سظرات کارشناسان و ستایج مطالعات
پیشااین ،ارائااه شااده اس ا ب در مرحلااه بعااد ،ایاان عواماال در اختیااار
کارشناسان قرار داده شد تا با مقایته زوجای ایان عوامال ستاب باه
یکدیگر در هر یک از اجزای سوات ،اطالعات عددی مورد سیااز بارای
محاسبه وزن ستبی و وزن سهایی بهدس نیدب در جدول  3و  ،4ستاایج
رتبهبندی عوامل داخلی و خارجی زیربخش زراع و باغاداری اساتان
مازسدران ارائه شده اس ب الزم به توضیح اس که بههنگام اساتفاده از
رهیاف مقایته زوجی ،یکی از موارد مهم مورد سیاز بررسی ساازگاری
ترجیحات میباشد که با توجه به شاخص معرفیشده در رو تحقیا
مبتناای باار رو برسامااهریاازی خطاای ،شاااخص مااذکور باارای تمااام
کارشناسان در این زیاربخش محاسابه شاد کاه ستاایج نن در جادول
پیوس  )1ارائه شده اس ب ستایج حاکی از سازگاری مناسب میباشدب
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)26
:دول  -2ماتریس عوامل داخل و خار:

زیربخش زراعت و باغداری

Table 2- Matrix of internal and external factors of agriculture and horticulture
ضعفها ()W
قوتها ()S
Strengths

 -1تنوع محصوالت تولیدی
Variety of manufactured products

 -2تنوع شرایآ اقلیمی و منابع نبی مناسب
Variety of climatic conditions and suitable water resources

 -3حائز رتبه سخت در تولید برخی محصوالت
Ranked first in the production of some products

 -4اشتغال بخش عظیمی از جمعی استان
Employment of a large part of the province's population in this
sub-sector

 -5توسعهی تحقیقات کشاورزی
Development of agricultural research

فرص ها )O
Opportunities

Weaknesses

 -1پایینبودن راسدمان نبیاری و پایینبودن بهرهوری سهادهها زمین ،سیروی کار و ببب)
)Low irrigation efficiency and low input efficiency (land, labor, etc

 -2سبود یک سظام بازاریابی مناسب و کمرس

بودن سقش دول

Lack of proper marketing system and diminished role of
government

 -3کوچک و سنتیبودن واحدهای بهرهبرداری
The small and traditional operation of the units

 -4عدم استفاده از کارشناسان ساظر تولید
Do not use production supervisors

 -5سبود خرید تضمینی و عدم پرداخ بهموقع بدهیها از سوی دول و تعاوسیها
Lack of organization of an integrated national and provincial
information system
تهدیدها )T
Threats

 -1وجود زمینههای مناسب برای احداث صنایع تبدیلی
Existence of suitable grounds for the construction of
conversion industries

 -1واردات بیرویه محصوالت زراعی و باغی

 -2وجود داسشنموختگان زیرشاخههای کشاورزی

Irregular import of agricultural and horticultural products

Existence of agricultural sub-graduates

 -2از دس دادن مزی ستبی تولید برخی محصوالت

 -3بهبود و تأسی

پایاسههای میوه و تره

Loss of the relative advantage of producing some products

Improving and establishing fruit and vegetable terminals

 -3تغییر کاربری اراضی و تجارت زمین

 -4وجود بنادر و پایاسههای صادراتی

Land use change and land trade

Existence of ports and export terminals

 -4عدم تمایل جواسان به سکوس در روستاها

 -5توجه مصرفکنندگان به ویژگیهای محصوالت مصرفی

Young people do not want to live in villages

Consumers pay attention to the characteristics of consumer
products

 -5مشکالت تأمین مالی و سرخ بهره باسکی
Financing problems and bank interest rates

 -6وجود شرایآ بالقوه مناسب برای کش دوم
Existence of suitable potential conditions for the second crop

مطابا با جدول  ،3از میان سقا قاوت ماورد بررسای ،مهمتارین
سقطااه قااوت ارزیااابی شااده در زیااربخش زراع ا و باغااداری اسااتان
مازسدران« ،رتبهی سخت در تولید برخی محصوالت زراعی و بااغی»
میباشدب میتوان گف وجود شارایآ متااعد در ماورد کشا برخای
محصوالت منجر به «رتبهی سخت در تولید برخی محصوالت زراعی
و باغی» گشته اس ب یکی دیگر از سقاا قاوت ایان بخاش« ،تناوع
شرایآ اقلیمی و منابع نبی مناسب» میباشدب وجود اساواع نب و هاوای
کوهتتاسی و معتدل در سقا مختل ،استان ،وجود رودهاای متعادد در
سطح استان و بهرهمندی از سیتتمهای نبرساسی مشتمل بر کاسالهای
بتنی و خاکی در سطح مزارع ،از جمله ویژگیهایی باوده کاه موجاب
تتهیل در امر زراع و باغاداری در ایان اساتان گشاته اسا ب ایان
فاکتورها بهسوبه خود موجب میشود که عامل «وجود اراضی حاصلخیز

و مناسب» در رتبهی سوم قوتهای مورد بررسای قارار گیاردب یکای
دیگر از قوتهای مورد بررسی «تنوع محصوالت تولیادی در بخاش
زراع و باغداری» بوده اس ب با اینکه زیربخش زراع و باغداری در
استان مازسدران سقش ویژهای در اشتغال دارد ولی ستایج اولویا بنادی
قوتها حاکی از نن اس که قوت «اشتغال بخش عظیمی از جمعیا
استان» در رتبهی پنجم قرار گرفته اس ب وجود «مسستات تحقیقاات
کشاورزی» را سیز میتوان بهعنوان نخرین سقطه قوت در زمینهی تولید
و صادرات محصوالت کشاورزی مدسظر قرار دادب تال این مسستات
پیرامون اصالح باذور ،توساعهی ارقاام زودباازده ،مباارزه باا نفاات و
بیماریها ،توسعهی رو های تولید ارگاسیک و نبیاری سوین قابلتوجه
میباشدب

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران
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:دول  -3تحلیل عوامل داخل زیربخش زراعت و باغداری
Table 3- Analysis of internal factors of agriculture and horticulture

وزن نهای

ضریب اهمیت

Coefficient of
final weight
importance

وزن نسب

عوامل خار :استراتژیک

Relative
weight

0.492

4

0.123

0.38

4

0.095

0.345

3

0.115

0.123

3

0.041

0.166

2

0.083

0.124

2

0.062

0.074

1

0.074

0.049

1

0.049

0.048

1

0.048

0.048

1

0.048

2.897

-

1

تنوع شرایآ اقلیمی و منابع نبی مناسب
Variety of climatic conditions and suitable water resources

وجود اراضی حاصلخیز و مناسب
Existence of fertile and suitable lands

تنوع محصوالت تولیدی
Variety of manufactured products

اشتغال بخش عظیمی از جمعی استان در این زیربخش
Employment of a large part of the province's population in this sub-sector

توسعه تحقیقات کشاورزی
Development of agricultural research

کوچک و سنتیبودن واحدهای بهرهبرداری
The small and traditional operation of the units

S2
S3
S1

سقا قوت

0.52

4

0.13

حائز رتبه سخت در تولید برخی محصوالت
Ranked first in the production of some products

S4

Strengths

0.528

4

0.132

Strategic internal factors

S5
S6
W3

سبود خرید تضمینی و عدم پرداخ بهموقع بدهیها از سوی دول و تعاوسیها

سبود یک سظام بازاریابی مناسب و کمرس

بودن سقش دول

Lack of proper marketing system and diminished role of government

عدم استفاده از کارشناسان ساظر تولید
Do not use production supervisors

W2

سقا ضع،

)Low irrigation efficiency and low input efficiency (land, labor, etc .

W1

weaknesses

Lack of guaranteed purchase and non-payment of debts on time by the
government and cooperatives
پایین بودن راسدمان نبیاری و پایین بودن بهرهوری سهادهها زمین ،سیروی کار و) ...

W6

W4

سبود تشکل سظام اطالعرساسی یکپارچه ملی و استاسی
Lack of organization of an integrated national and provincial information
system

W5

جمع سهایی سمرات
final sum of the scores

مأخذ :ستایج تحقیا
Source: Research results

ستایج اولوی بندی سقا ضع ،زیاربخش زراعا و باغاداری سیاز
حاکی از نن اس که «کوچک و سنتیبودن واحدهای بهرهبرداری» از
مهمترین معضالت در این زیربخش بهشامار مایرودب یکای دیگار از
مهمترین مشکالت زیربخش زراع و باغداری «سبود خرید تضمینی و
عدم پرداخ بهموقع بدهیها از سوی دول و تعااوسیهاا» اسا ب بار
اساااس بررساای سظاارات کارشناسااان زیااربخش زراع ا و باغااداری،
«پایینبودن راسدمان نبیاری و پایینبودن بهارهوری سهاادههاا زماین،
سیروی کار و  ») ...از دیگر ضع،های این بخش بهشامار رفتاه اسا ب
هدررف باالی نب در تولیاد محصاوالت زراعای و بااغی منجار باه
راسدمان نبیاری پایین در این زیربخش شده اس ب یکی دیگار از سقاا
ضع ،در مورد محصوالت زراعی و باغی «سبود یاک سظاام بازاریاابی
مناسب و کمرس بودن سقش دول » اس ب تولیدکنندگان بعاد از طای
فرنیند تولید ،بههنگام عرضه محصول به بازار با مشکالت فراواسای از

جمله وجود دالالن سودجو ،قیم پایین محصوالت در فصل برداش ،
مشکالت بازاررساسی به سایر استانهاا ،تبعاات عرضاهی محصاوالت
سارس از سوی سایر تولیدکنندگان به بازار ،عدم وجاود درجاهبنادی و
بتتهبندی سامناسب و ماواردی از ایان قبیال مواجاه بودسادب برمبناای
سظاارات کارشناسااان ،دول ا بایااد در زمینااهی بازاریااابی محصااوالت
کشاورزی حمای های ویژهای بنماید که در این زمینه تاال خاصای
صورت سگرفته اس ب بر مبنای ستایج« ،عدم استفاده از کارشناسان ساظر
تولید» و «سبود یک سظام بازاریاابی مناساب و کمرسا باودن سقاش
دول » ستب به سایر سقا ضع ،مورد بررسی حائز اولوی پایینتری
شدسدب
با توجه به بررسیهای اسجامگرفته پیراماون ویژگایهاای باالقوه
فرص ها) زیربخش زراع و باغداری در اساتان مازسادران« ،وجاود
بنادر و پایاسههای صادراتی»« ،وجود زمینههای مناسب بارای احاداث
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صنایع تبدیلی» و «بهبود و تأسی پایاسههای میوه و ترهبار» ستب به
سایر فرص هاای ماورد بررسای در اولویا بااالتری قارار گرفتنادب
همچنین ،تغییر سالیا مصرفکننادگان در زمیناهی مصارف میاوه و

سبزیجات ،توجه مصرفکنندگان به ارگاسیک و بومی و غیربومی بودن
محصوالت از جمله فرص هایی اس که میتوان برای مدیری تولید
محصوالت زراعی و باغی استان مورد بهره قرار گیرد جدول )4ب

:دول  -4تحلیل عوامل خار :زیربخش زراعت و باغداری
Table 4- Analysis of external factors of agriculture and horticulture

وزن نهای

ضریب اهمیت

عوامل خار :استراتژیک

وزن نسب

final weight

Coefficient of
importance

Relative weight

0.576

4

0.144

0.404

4

0.101

0.399

3

0.133

0.381

3

0.127

0.252

3

0.084

0.141

3

0.047

0.101

1

0.101

0.082

1

0.082

0.063

1

0.063

0.047

1

0.047

0.041

1

0.041

0.03

1

0.03

2.517

-

1

Strategic external factors

وجود بنادر و پایاسههای صادراتی
Existence of ports and export terminals

O4

وجود زمینههای مناسب برای احداث صنایع تبدیلی
Existence of suitable grounds for the construction of
conversion industries

وجود داسشنموختگان زیرشاخههای کشاورزی
Existence of agricultural sub-graduates

O2

توجه مصرفکنندگان به ویژگیهای محصوالت مصرفی
Consumers pay attention to the characteristics of consumer
products

O5

Existence of suitable potential conditions for the second
crop

O6

فرص ها

Improving and establishing fruit and vegetable terminals

O3

Opportunities

بهبود و تأسی

پایاسههای میوه و ترهبار

O1

وجود شرایآ بالقوه مناسب برای کش دوم
مشکالت تأمین مالی و سرخ بهره باسکی
Financing problems and bank interest rates

تغییر کاربری اراضی و تجارت زمین
Land use change and land trade

عدم تمایل جواسان به سکوس در روستاها
Young people do not want to live in villages

از دس دادن مزی ستبی تولید برخی محصوالت
Loss of the relative advantage of producing some products

T1
T4

تهدیدها

تعداد کم صنایع تبدیلی مرتبآ
Low number of related conversion industries

T3

Threats

واردات بیرویه محصوالت زراعی و باغی
Irregular import of agricultural and horticultural products

T6

T5
T2

جمع سهایی سمرات
final sum of the scores

مأخذ :ستایج تحقیا
Source: Research results

بر اساس ستایج جدول  ،4اولوی بندی تهدیدهای زیربخش زراع
و باغداری سیز سشاندهنده نن اس که «مشکالت تأمین مالی و سارخ
بهره باسکی»« ،تغییار کااربری اراضای و تجاارت زماین» و «واردات
بیرویه محصوالت زراعی و باغی» تهدیدهای قابلتوجهی ستاب باه
سایر عوامل مورد بررسی بهشمار میروسدب با توجه به اینکه کشااورزان
در فرنیند تولید محصوالت سیازمند سقادینگی مناساب مایباشاند ،لاذا
مشکالت تأمین مالی و وجود وامهاای سامناساب باا سارخ بهاره بااال
میتواسد خطری برای اداماه تولیاد و کیفیا محصاوالت تولیادی در

زیربخش زراع و باغاداری باشادب تغییرکااربری اراضای باه سام
محصوالت سامناسب و یا تغییرکاربری اراضای باه منااطا متاکوسی،
تجاری و صنعتی موجب از بین رفتن اراضی حاصلخیز گشاته کاه بار
وضعی تولید محصوالت زراعی و باغی اساتان اثار منفای باه جاای
خواهد گذاش ب
بررسیهاای اسجاامگرفتاه وارادت محصاوالت کشااورزی سشاان
میدهد واردات محصوالت زراعی و باغی ویژهی شمال کشاور سظیار
برسج و مرکبات افازایش یافتاه اسا کاه باا عرضاه محصاوالت باا

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

قیم های پاایین تار ،موجاب تهدیادی بار تولیاد ارقاام داخلای ایان
محصااوالت گشااته اسا ب ساااختار ساانی روسااتاهای کشااور را افااراد
میانسال و سالخورده تشکیل میدهد و جواسان از سکوس در روستاها
و اشتغال در زیربخشهای کشاورزی امتنااع مایورزسادب ایان متائله
موجب سنتیماسدن رو های تولید و به تدریج کاربریهای سامرتبآ و
سامناسب اراضی کشاورزی میشود که بهعناوان یکای از تهدیادات در
این بخش به شمار میرودب
مطابا با سظر کارشناساان ،اساتفاده از تکنولاوژیهاای قادیمی،
سابتاماسی قیم محصوالت زراعی و باغی و مصرف بایرویاه برخای
سهادهها ماسند کود و سموم شیمیایی موجب باالرفتن قیم تماامشاده
محصوالت گشته که خطر از دس دادن مزیا ستابی محصاوالت را
برای استان بههمراه داردب
ستایج حاصل از ماتری ارزیابی سقا قوت و ضع ،ساشی از عوامل
داخلی در زیربخش زراع و باغداری سشاندهنده امتیاز  2/311اس ب
با توجه به اینکه عدد کمتر از  2/5سشاسگر شارایآ ستابتاً ساامطلوب و
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بیشتر از  2/5بیاسگر قاوت داخلای اسا  ،لاذا سقاا قاوت داخلای در
زیربخش زراع و باغداری استان مازسدران وضعی ستبتاً مطلاوب را
سشان میدهدب مجموع امتیازات عوامل خاارجی سیاز باا امتیااز 2/511
بیااسگر وضاعی ستابتاً مطلاوب مایباشادب باا توجاه باه اطالعاات
بهدس نمده از دو ماتری ارزیابی عوامال داخلای و ارزیاابی عوامال
خارجی بخش زراع و باغداری ،وضعی کلی این بخاش در سماودار
 )1قابل مشاهده اس ب بر مبنای ستایج در گام اول ،موقعی زیربخش
زراعا و باغاداری در مااتری راهبردهاا و اولویا هاای اجرایای،
تعیینکننده راهبرد قابلقبول برای  ،SOسقا قوت و فرص ها در این
بخااش اسا و بایااد از سقااا قااوت داخلاای و فرصا هااای خااارجی
بهرهبرداری سمودب
در جدول  )5راهبردهای پیشنهادی توسعهی زیربخش زراعا و
باغداری ارائه شده اس ب الزم به توضایح اسا کاه بارای هار ساوع
استراتژی ،دو یا چناد مسلفاه از عوامال داخلای و خاارجی موجاود باا
همدیگر در سظر گرفته شد که در جدول سیز قابل مشاهده اس ب

نمودار  -1تعیین راهبرد بهینه برای توسعهی زیربخش زراعت و باغداری
Figure 1- Determining the optimal strategy for the development of agriculture and horticulture

244

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،43شماره ،3زمستان 9411

:دول  -5راهبردهای پیشنهادی توسعهی بخش زراعت و باغداری استان مازندران
Table 5 - Proposed strategies for the development of agriculture and horticulture in Mazandaran province
راهبردهای SO
راهبردهای WO
SO strategies
WO strategies

 -1بهکارگیری داسشنموختگان و ارائه تتهیالت مناسب به نسان برای خدم رساسی
 W4و )O2
Using the graduates and providing them with appropriate
(facilities for service (W4 and O2

 -2اطالعرساسی پیرامون سحوه توزیع محصوالت و خدمات مناسب اسبارداری برای
کشاورزان  W2و )O5

 -1توسعه صنایع تبدیلی  S2و )O1
(Development of conversion industries (S2 and O1
 -2ایجاد پایاسههای صادرات میوه و تره بار  O3 ،S4و )O4
Establishment of fruit and vegetable export terminals (S4, O3
)and O4

 -3افزایش تحقیقات بهسژادی  S6و )O6

Informing about the distribution of suitable storage products
)and services for farmers (W2 and O5
راهبردهای WT
WT strategies
 -1قواسین محدودکننده تغییر کاربری اراضی  W5 ،W1و )T3
)Restriction laws of land use change (W1, W5 and T3

راهبردهای ST
ST strategies

 -2ارائه خدمات اعتباری برای تجهیز و سوسازی رو های تولید در بخش زراع و
باغداری  W2و )T1

 -1ایجاد محدودی های وارداتی سظیر تعرفهها و مشوقهای مصرفی برای
محصوالت داخلی  S2و )T1

Providing credit services for equipping and modernizing
production methods in agriculture and horticulture (W2 and
(T1

Creating import restrictions such as tariffs and incentives for
)domestic products (S2 and T1
 -2ارائه تتهیالت مناسب برای مشاغل روستایی و خرید تضمینی محصوالت  S5و

)Increasing racial research (S6 and O6

 -3اصالح سظام خرید محصوالت و پرداخ بهموقع بدهیها

)T5

Improving the system of purchasing products and timely
payment of debts
 -4ارائه تتهیالت باسکی مناسب  W6و )T6

Providing suitable facilities for rural jobs and guaranteed
)purchase of products (S5 and T5

(Providing appropriate banking facilities (W6 and T6

در گام بعدی ،بهمنظور دستیابی به مااتری کمای برساماهریازی
راهبردی  )QSPMبارای زیاربخش زراعا و باغاداری کاه مبناای
اولوی بندی راهبردها خواهد بود ،با جمعبنادی سظارات متخصصاین،
ضرایب جذابی هریک از قوتها ،ضع،ها ،فرصا هاا و تهدیادهای
این بخش برای اعمال تکتک راهبردهای تدوین شده ،تعیین گردیاد
و به کمک ضرایب اهمیا محاسابهشاده در مرحلاه سختا  ،امتیااز
هریک از راهبردها محاسبه شدب ستایج محاسبات در جادول پیوسا 2
قابل مشاهده اس ب
ستایج اولوی بندی راهبردهاای زیاربخش زراعا و باغاداری در
جدول  )6ارائه شده اس ب با توجه به قرارداشتن زیاربخش زراعا و
باغداری در ساحیه تهاجمی ،راهبارد «افازایش تحقیقاات باهساژادی»،
«ایجاد پایاسههای صادرات میوه و ترهبار» و «توسعهی صنایع تبدیلی»
بهترتیب در اولوی اول تا سوم قرار گرفته اس ب همچنین ،بهطورکلی
«ارائه خدمات اعتباری برای تجهیاز و سوساازی رو هاای تولیاد در
زیربخش زراع و باغداری» در صادر راهبردهاای ارائاه شاده بارای
زیربخش زراع و باغداری استان مازسادران قارار دارد و پا از نن،
«ارائه تتهیالت مناسب بارای مشااغل روساتایی و خریاد تضامینی
محصوالت»« ،افزایش تحقیقاات باهساژادی» و «ایجااد پایاساههاای
صادرات میوه و تارهباار» مهمتارین راهبردهاای توساعهی زیاربخش
زراع و باغداری را تشکیل میدهندب

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به ستایج تحلیل  SWOTدر زیربخش زراع و باغاداری،
از جمله سقا قوت مهم در استان مازسدران در این زیربخش مایتاوان
به رتبهی سخت در تولید برخی محصوالت ،تناوع شارایآ اقلیمای و
منابع نبی مناسب ،وجود اراضی حاصلخیز و مناسب و تنوع محصوالت
تولیدی اشاره سمودب از ایان سقاا قاوت مایتاوان در جها افازایش
تولیدات بخش کشاورزی که از اهداف مهام اقتصااد مقااومتی اسا
استفاده سمودب در مقابل سقا قوت فوق ،ضع،هایی همچون کوچک و
سنتیبودن واحدهای بهرهبرداری ،سبود خرید تضمینی و عدم پرداخا
بهموقع بدهیها از سوی دول و تعاوسیها ،پایینبودن راسدمان نبیاری
و پایینبودن بهرهوری سهادهها زمین ،سیروی کاار و ببب) و سباود یاک
سظام بازاریابی مناسب و کمرس بودن سقش دول از جمله چالشهای
مهم زیربخش زراع و باغداری در استان مازسدران بهشامار مایرودب
یکی از سیاس های مهم اقتصاد مقاومتی در ایران ،استفاده از ظرفی
هدفمندسازی یاراسهها در جها افازایش تولیاد ،اشاتغال و بهارهوری
اس که با توجه به سقا ضع ،مذکور ،الزم اس در جه تحقا این
سیاس اقتصاد مقاومتی قدم برداشا ب باهمنظاور افازایش بهارهوری
سهادهها مایتاوان از راهکارهاای تقویا عوامال تولیاد و اساتفاده از
رو های سوین و کممصرف نبیاری استفاده سمودب

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران
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:دول  -6اولویتبندی راهبردهای زیربخش زراعت و باغداری
Table 6- Prioritizing the strategies of agriculture and horticulture

امتیاز راهبرد

نوع راهبرد

عنوان راهبرد

Strategy score

Type of strategy

Strategy title

5.978

تدافعی

5.753
5.522
5.372
4.927
4.876
4.853
4.492
4.268
3.982
3.909

Strategy
rankings

ارائه خدمات اعتباری برای تجهیز و سوسازی رو های تولید در بخش زراع و باغداری

Defensive

Providing credit services for equipping and modernizing production methods in
agriculture and horticulture

رقابتی

ارائه تتهیالت مناسب برای مشاغل روستایی و خرید تضمینی محصوالت

Competitive

Provide suitable facilities for rural jobs and guaranteed purchase of products

تهاجمی

افزایش تحقیقات به سژادی

Aggressive

Increasing racial research

تهاجمی

ایجاد پایاسههای صادرات میوه و ترهبار

Aggressive

Establishment of fruit and vegetable export terminals

رقابتی

ایجاد محدودی های وارداتی سظیر تعرفهها و مشوقهای مصرفی برای محصوالت داخلی

Competitive

Creating import restrictions such as tariffs and incentives for domestic products

تهاجمی

توسعه صنایع تبدیلی

Aggressive

Development of conversion industries

تدافعی

ارائه تتهیالت باسکی مناسب

Defensive

Providing appropriate banking facilities

محافظهکاراسه

رتبه راهبرد

1
2
3
4
5
6
7

اطالعرساسی پیرامون سحوه توزیع محصوالت و خدمات مناسب اسبارداری برای کشاورزان

Conservative

Informing about the distribution of suitable storage products and services for
farmers

محافظهکاراسه

بهکارگیری داسشنموختگان و ارائه تتهیالت مناسب به نسان برای خدم رساسی

Conservative

Using the graduates and providing them with appropriate facilities for service

تدافعی

اصالح سظام خرید محصوالت و پرداخ بهموقع بدهیها

Defensive

Improving the system of purchasing products and timely payment of debts

تدافعی

قواسین محدودکننده تغییر کاربری اراضی

Defensive

Restriction laws of land use change

8
9
10
11

مأخذ :ستایج تحقیا
Source: Research results

از جمله فرص های پیشروی زیربخش زراع و باغداری ،وجود
بنادر و پایاسههای صادراتی ،وجود زمیناههاای مناساب بارای احاداث
صنایع تبدیلی ،بهبود و تأسی پایاساههاای میاوه و تارهباار و وجاود
داسااشنموختگااان زیرشاااخههااای کش ااورزی بااوده اس ا ب یکاای از
سیاس های اقتصاد مقاومتی ،توسعهی حاوزهی عمال منااطا نزاد و
ویژهی اقتصادی کشور بهمنظور استقال فناوریهای پیشرفته ،گتتر
و تتهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات بوده اس که با توجه به اولین
فرص زیربخش زراع و باغداری ،توجه ویژهای را میطلبدب یکای از
مسلفههای مهم اقتصاد مقاومتی در بخش کشااورزی ،تقویا بخاش
صنایع تبدیلی کشاورزی با تزریا سرمایه بوده که با توجه به فرصا
احداث صنایع تبدیلی ،میتوان باا سارمایهگاذاری در ایان بخاش در
راستای مقاومسازی اقتصاد حرک سمودب مهمترین عواملی که فعالیا
زیربخش زراع و باغداری را مورد تهدید قارار مایدهاد مشاکالت
تأمین مالی و سرخ بهره باسکی ،تغییر کاربری اراضای و تجاارت زماین،
واردات بیرویه محصوالت زراعی و باغی و تعداد کم صانایع تبادیلی

مرتبآ میباشدب
ستایج تحلیل عوامل داخلی و خاارجی بارای زیاربخش زراعا و
باغداری حاکی از نن اس که راهبردهای  SOمیتواساد در توساعهی
این زیربخش مفید باشدب در ادامه ،راهبردهای مختلفای باا توجاه باه
ترکیب عوامل داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرف کاه از طریاا
رهیاف  QSPMاولوی بندی شدب ستایج حاکی از نن باود کاه «ارائاه
خدمات اعتباری برای تجهیز و سوسازی رو های تولید در زیاربخش
زراع و باغداری»« ،ارائه تتهیالت مناسب برای مشاغل روستایی و
خرید تضمینی محصوالت»« ،افزایش تحقیقات بهساژادی» و «ایجااد
پایاسه های صادرات میاوه و تاره باار» باهترتیاب بهتارین راهبردهاای
توسعهی زیربخش زراع و باغداری در استان مازسدران میتواسد باشدب
بااا توجااه بااه بررساای سیاساا هااای اقتصاااد مقاااومتی در ایااران،
داسشبنیانکردن بخش کشاورزی بهعنوان یکی از شاخصهای مهام
اقتصاد مقاومتی بهشمار میرود که راهبرد افزایش تحقیقات باهساژادی
را میتوان در نن جای دادب یکی از موارد مهم و مسّکد در سیاس های
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 حمای و توسعه صانایع تبادیلی و تکمیلای،سازی تحقیقات بهسژادی
 توسعهی بازار و افزایش صادرات محصاوالت و،محصوالت کشاورزی
فرنوردههای کشاورزی و ارائه مشوقهای صادراتی و ماواردی از ایان
قبیل پیشنهاد میشودب

سپاسگزاری
این مقاله متتخرج از طرح پژوهشی باا عناوان "تادوین راهبارد
مناسب اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی استان مازسدران باا تأکیاد
 در12-1316-15 بر منابع داخلی تولیاد و اشاتغال داخلای)" باا کاد
داسشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری میباشدب بدینوسایله از
حمای مالی و معنوی معاوس پژوهشای داسشاگاه علاوم کشااورزی و
منابع طبیعی ساری و کارشناسان ساازمان و ادارات جهااد کشااورزی
استان مازسدران سپاسگزاری میشودب
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 حمای از تولید داخلی از طریاا افازایش بهارهوری،اقتصاد مقاومتی
بوده اس که راهبرد ارائه خدمات اعتبااری بارای تجهیاز و سوساازی
رو های تولید در زیربخش زراع و باغداری میتواسد در تحقا این
 از بنادهای مهام سیاسا هاای اقتصااد،هدف مسثر باشدب همچناین
 حمای همهجاسبه از صادرات کاالها و خدمات بوده اس که،مقاومتی
راهبرد ایجاد پایاسههای صادرات میوه و ترهبار همراستای این سیاسا
میباشدب
،با توجه به اینکه راهبرد بهینه در تحلیل عوامل داخلی و خاارجی
 برمبنای ستایج اولوی بنادی راهبردهاا،  بوده اسSO راهبرد تهاجمی
 اولوی راهبردهای تهاجمی سیاز باهترتیاب «افازایش،در این تحقیا
 «ایجااد پایاساه هاای صاادرات میاوه و،»تحقیقات بهسژادی تهااجمی
تره بار» و «توسعهی صنایع تبدیلی» بوده اسا ب باا توجاه باه ستاایج
 میتواسد در توسعهی زیربخش زراعSO  استراتژی تهاجمی،تحقیا
 اساتفاده از،و باغداری مفیاد باشادب در زیاربخش زراعا و باغاداری
پژوهشگران و فارغالتحصیالن کشاورزی در راستای بهباود و اجرایای
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Introduction: The resistive economy, in the sense of managing the current situation in the country,
minimizes the risks. In other words, establishment of the necessary institution in Iranian economy by using a set
of policies, laws, and executive measures in such a way to minimize its risk against harmful shocks and
disturbances, especially foreign and international ones, would provide the ground for the country to achieve
sustainable economic progress. One of the most important methods in this regard, in creating the infrastructure
of a resistive economy, is development of the agricultural sector. In fact, due to the distinctive features of the
agricultural sector, this sector can be considered as the driving force of the economy within the framework of the
resistive economy. To achieve such an economy, the challenges and potentials facing this sector must be
identified while determining optimal investment for the basic sectors. Due to the capabilities of agricultural
production in Mazandaran province, in this study, for identifying the problems and opportunities in the
subsectors of agriculture and horticulture, a type of SWOT analysis was used in which relative weights are
calculated through a linear mathematical programming model. Finally, by using the QSPM approach,
prioritization strategies were developed for each subsector.
Material and Methods: In the SWOT analysis, the AHP approach was used to extract the pairwise
comparisons of internal and external factors from the opinions of the interviewed experts in the subsectors of
agriculture and horticulture. SWOT analysis has been used to determine strengths, weaknesses, opportunities,
threats, and the combination of linear programming. Therefore, AHP approach is used to calculate the weight for
criteria and alternatives at each level. In this research, a two-step linear programming method has been used to
calculate the priority vector. In the first step, according to the pairwise comparison matrix, a formulation that
provides a consistency limit is used. In the second step, according to the compatibility limits obtained in the
previous step, for calculating marginal weights of the criteria, another linear programming model is used  بAfter
calculating the relative weights of each of the components of strengths, weaknesses, opportunities and threats, as
well as determining some strategies, using expert opinions, the QSPM approach has been used to prioritize
strategies. For this purpose, the attractiveness coefficients of each strategy were extracted according to the Swot
components and by multiplying the attractiveness coefficients by the relative weights, the total score for each
Swot component was calculated for each strategy and finally with the total score of the Swot components, a total
score for each strategy was calculated. Finally, Excel and GAMS software were used to estimate the results.
Results and Discussion: According to the results of SWOT analysis in the agriculture and horticulture
sector, among the important strengths in Mazandaran province, this subsector can be ranked first in the
production of various products, variety of climatic conditions and suitable water resources, the existence of
fertile and suitable lands and variety of products. In contrast to the above strengths, weaknesses such as
traditional and small units of exploitation, lack of guaranteed purchase and non-payment of debts on time by the
government and cooperatives, low irrigation efficiency and low productivity of inputs (land, labor, etc.), lack of
proper marketing system and the weak role of the government are some of important challenges in the subsectors
of agriculture and horticulture in Mazandaran province. The opportunities facing the subsectors of agriculture
and horticulture include the existence of ports and export terminals, existence of suitable fields for the
construction of processing industries, improvement and establishment of fruit and vegetable terminals, and the
existence of agricultural sub-graduates. The most important factors that threaten the activity of subsectors of
agriculture and horticulture are related to the problems of financing and bank interest rates, land-use change and
land trade, excessive import of agricultural and horticultural products, and small number of related processing
industries. The results of prioritizing strategies through the QSPM approach also showed that according to
aggressive strategies, in the subsectors of agriculture and horticulture, strategies like "Increased aggressive racial
1, 2, 3, 4 and 5- Associate Professors, Assistant Professor and Ph.D. Graduated of Sari Agricultural Sciences and
Natural Resources University, respectively.
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reform research ", "Establishment of fruit and vegetable export terminals" and "Development of processing
industries", in the subsector of livestock strategies like "Export development and entry into global markets",
"Product and market development", "Establishment of facilities for export to the Caspian littoral states" and
"Improvement of livestock breeds to increase production" , and in the subsector of fisheries "Aquaculture
Development", "Development of Fisheries Industry", "Private and public sector support and investment" and
"Establishment of facilities for export to international markets" are among strategies for strengthening the
economy of the province and the country that can be considered.
Conclusion: According to the results of this study, it is suggested that more attention in terms of capital
support, and regional policies should be given to the subsectors of agriculture and horticulture in this situation.
Also, appropriate measures should be taken to increase the productivity of the agricultural sector in line with the
resistance economy. It is also suggested that solutions such as guaranteed purchase, providing facilities for small
and job-creating projects, use of agricultural researchers and graduates for improving and implementing of racial
reform research, support and development of processing industry of agricultural products, market development
and increasing exports of agricultural products, should be used.
Keywords: Development Strategies, QSPM, Mathematical Programming, Agriculture and Horticulture,
Mazandaran
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*

SWOT

: کارشناسان در عوامل داخل و خار: برای مقایسات زوCR  شاخص-1 دول پیوست:

Appendix table 1- CR index for pairwise comparisons of experts in internal and external factors SWOT *

کارشناسان

عوامل

CR شاخص

Experts

Factors
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT

CR Index
0.003
0.002
0.004
0.001
0.002
0.003
0
0.021
0.031
0.043
0.04
0.023
0
0.039
0.007
0.05
0
0
0
0
0.006
0
0
0
0
0
0
0
0.017
0.011
0.005
0.002

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 ستایج تحقیا:مأخذ
Source: Research results
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