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 چکيده
رغم پتانسیلهای از چالشهای فراروی کشاورزی شهرستان دلفان و خصوصاً  دهستان میربگ، علی

به طوریکه، باعث پائین آمدن راندمان . قابل توجه، وجود مشکالت عدیده در بخش کشاورزی است

با  این منطقه.  تولید نسبت به سطح و توانائیهای کشاورزی مجموع روستاها شده است

از )و بارندگی نسبتاً باال( سرد و کوهستانی)، آب و هوای (کوهستان، تپه ماهور و دشت)توپوگرافی

ها و تنگناها این هدف از  تحقیق حاضر پرداختن به قابلیت. ، حائز اهمیت خواهد بود(نوع باران

متناسب با وضعیت موجود  رو و ارائه راهکارهایبخش به منظور تقویت، از بین بردن مسائل پیش

تحلیلی، مبتنی بر مطالعات اسنادی، میدانی و استفاده از  -روش تحقیق از نوع توصیفی. است

های طبق نتایج حاصل از تحلیل. باشدمی SWOTو تحلیل راهبردی ( L.Q)مدلهای ضریب مکانی

،  (70.1)در بخش تولیدات زراعی؛ جو با ضریب مکانی: بدست آمده، در مدل ضریب مکانی

و گردو ( 70.1)، محصوالت باغی مانند انواع فیلر3تا  7به ترتیب رتبه ( 0.0.)و گندم( 70.7)نخود

بنابراین این . اندرا کسب نموده 7و شیر با ضریب مکانی ( 70.1)و تولیدات دامی گوشت( 70.1)

تواند خود کفا و سپس ضرایب حاکی از پتانسیل باالی این بخش است، که ابتدا می

 SWOTدر ادامه با کمک مدل راهبردی . باشند( بخصوص در عرصه باغداری و دامداری)صادراتی

هایی که ضمن بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات، راهکارهای مورد نظر همانند استراتژی

باشند در جهت از بین بردن مشکالت و حفظ و “ حفظ و نگهداری”و بعضاً “ رشد و شناخت”موجب 

 .قابلیت های کشاورزی در سطح دهستان ارائه شده استتقویت 

، مدل ( L.Q)های کشاورزی، تنگناهای کشاورزی، مدل ضریب مکانیقابلیت :يديکل واژگان

 .، دهستان میربگ(SWOT)تحلیل راهبردی 
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 مقدمه      

 

 طرح مسأله  - 

. وۀ برخوردش با محیط زیست در جریان توسعه یافتگی واقف ساختهای زیست محیطی، انسان را به ضرورت بازنگری در شیتداوم بحران      

-های زیست محیطی به ارکان اصلی توسعه بدل شدهبدین ترتیب با تغییر پارادایم توسعه از کالسیک به امروزین، توسعه پایدار و از جمله مقوله

 های چون؛ خصوصیاتمؤلفه محیطی به کمک شرایط در تغییر نیانسا عوامل تأثیر زمان گذر با(. 13. ، ص.733گلشیری اصفهانی و سرایی، )اند

 بخش اینکه واسطه به روستایی فضاهای این میان، در. بوده است افزایش به رو(محیط با انسان روابط نحوۀ)کیفی و (تعداد جمعیت افزایش)کمی

، .733لنگرودی و یاری، )بسیار برخوردارند توجه و اهمیت از است، متکی منابع محیطی از برداریبهره با ارتباط در آنان معیشتی منابع عظیمی از

 است منفی و آثار مثبت و ابعاد دارای شهر یا روستا از اعم انسانی سکونتگاههای در اقتصادی فعالیت نوع هر گسترش و بنابراین، ایجاد(. 41-40. ص

  .(737. ، ص.733بدری و همکاران، )شودمی پدیدار جامعه اقتصاد در ویژه به هازمینه تمام در آثار این و

 مانند غیرتجاری کاالهای تولید و دیگر موضوعات روی تمرکز آن و نبوده ارتباط در غذا با مستقیم طور به کشاورزی هایفعالیت اخیر، سال سی در

 در(. 331. ، ص1..2هیولندبورک، )ستا فراگیر موضوعی اروپا در موضوع این. است بوده آن جز و روستایی توسعة گردشگری، کار، اندازهای چشم

 بنابراین .است آن به های وابسته فعالیت یا و کشاورزی آنها بیشتر شغل و نداساکن روستایی مناطق در جمعیت از ای عمده بخش نیز ایران

 به توجه بدون زیستی منابع زا حفاظت همچنین و گیریها تصمیم و ها سازی تصمیم در مردم مشارکت غذایی، امنیت چون موضوعاتی به پرداختن

 (. 03. ، ص0..2شجاعت، )است ناممکن تقریباً کشاورزی بخش

 تدوین که این وجود با و منابع سرزمینی از مستمر و اقتصادی صرفه با برداریبهره منظور به سرزمین آمایش و مدیریت هایطرح گسترش رغم به

 دقیق ارتباط زیرا است؛ نبوده همراه موفقیت با آنها نتایج و شاید باید که چنانآن امّا سرگذاشته، پشت را پرباری تجربیات ایناحیه عمران هایبرنامه

 و ساختاری ارتباط این داشته، وجود موارد ایپاره در هم اگر و نداشته ها وجودبرنامه این هایبخش سایر با محیطی مطالعات بین کاملی و

 دقیق گزارش یک به نهایت در محیطی مطالعات تمامی که بود خواهد ارزشمند و پویا ی سیستماتیک،موقع ارتباط این .است نبوده سیستماتیک

 گزارش همین، مندرجات و دارد خود در منطقه آن که است هائیتوان و هامحدودیت واقعی دهنده نشان که بیانجامد های محیطیتوان عنوان تحت

 به روستائی های توسعهریزیبرنامه وابستگی  از سویی .گیرد قرار استفاده مورد ایمنطقه هایبرنامه نتدوی برای ایپایه عنوان به تواندمی که است

 محیط و زمین به وابسته غیرمستقیم یا طور مستقیم به روستائی هایفعالیت تمامی که چرا است؛ شهری نقاط از بیش مراتب به هائیارزیابی چنین

 (.714-711. ، ص7334صادق قنبری،  بدری و)است طبیعی

 در روستایی، توسعه به مربوط های فعالیت در کشاورزی و اهمیت نقش نزدیکی، دلیل به بوده، مرتبط هم با روستا و کشاورزی به مربوط مسائل

 بنیانهای از گیریرهبه با روستایی توسعه .است شده برده کار به مترادف صورت به روستایی توسعه و کشاورزی توسعه ها، مفاهیمنوشته از بسیاری

 ملی، فعالیت و سکونت نظام قاعده عنوان به غیره، و جمعیت ساختار معیشت، های شیوه و تکنولوژی، علم کشاورزی، مستعد اراضی خاک، آب،

 مکانهای و رنداساسی دا نقش کشاورزی تولیدات در جغرافیایی و اقلیمی مناسب شرایط که آنجایی کند، و ازمی ایفا ملی توسعه در اساسی نقش

لنگرودی  مطیعی) دارند کشاورزی پایداری با تنگاتنگ و مستقیم ارتباطی شوند،تلقی می انسان کارکردهای و فعالیت بستر عنوان به که جغرافیایی

 (. 30-31. ، ص7334و شمسائی، 

یار مهم و حیاتی است، با این وجود تحقیقات تحقیقات کشاورزی و کاوش های بخش کشاورزی برای افزایش تولیدات و ایجاد درآمدهای کشور بس

در بخش کشاورزی و بسیاری از عوامل مرتبط اساسی و نیز سلسله مراتب موسسه ای نیازمند این موضوع است که توسط دولت حمایت و ترفیع 

-ص دورانی که نفت و گاز مورد بهرهصوهای تاریخی بخدر اقتصاد کشور، کشاورزی و روستا در طول دوره(. 33-30. ، ص.2.7باباجانو، )داده شود 

اهمیت مواد خام کشاورزی به عنوان  ،تقاضای روز افزون به مواد غذایی و اهمیت استراتژیک آن. اندای داشتهبرداری قرار نگرفته بود، اهمیت ویژه

د و توزیع و پخش جمعیت در تمام مناطق های کشاورزی و گیاهی در صادرات، استفاده از منابع پراکنده تولیزمینه رشد صنعت، نقش فرآورده

بر این اساس موجودیت و بقای روستا در (. 44 -43. ، ص7330یاسوری، )کشور، مهمترین دالیل نقش بسیار مهم کشاورزی در اقتصاد کشور است

وان یکی از وجوه بسیار اساسی اقتصاد روستایی به عن بطوری که. ای آن استها و ساز و کارهای توسعهگرو شکوفایی و پایداری تمام مؤلفه
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بنابراین محیط  (.203. ، ص7330نوری زمان آبادی و فسخودی، )های زراعی عجین بوده استفعالیتموجودیت روستا، از دیرباز با کشاورزی و 

 .ات و علت آن نیز حائز اهمیت استروستایی خصلت پویایی دارد و به دلیل این خصوصیت دینامیکی تغییر

 کمبود مانند؛ آن از ناشی پیامدهای و شناختی بوم شرایط ناپایداری دلیل به های قابل مالحظه،رغم پتانسیل، علینطقه مورد مطالعهکشاورزی در م

به  دربوده، قا مواجه کشاورزی بنیانهای ضعف ، با...، خسارات ناشی از بالیای طبیعی و(با توجه به بارندگی نسبتاً باال، آن هم از نوع باران)آب منابع

، سپس با بوده نظر مورد  محدودۀ ارزیابی قابلیتها و تنگناههای کشاورزی در  پی پژوهش حاضر، ابتدا در بر این اساس،. احیاء و توسعه نبوده است

 و جامعةها و از بین بردن مسائل فراروی کشاورزی تقویت توانائی های یاد شده در عنوان پژوهش به دنبال راهکارهای در جهتتوجه به مدل

 .است کشاورز

  مبانی نظري تحقيق -   - 

 ناحیه اقتصاد تقسیم با که طوری آورد بهمی بوجود را ایناحیه بین تعادل نوعی مدّت، بلند در کشور یا و نئوکینزها معتقدند، سرزمین اقتصاددانان

 قره)است پایه بخش هایفعّالیّت و رشد زائیده هاسایر فعّالیّت که معتقدند و دانسته پایه بخش از ناشی را نواحی توسعة غیرپایه، و پایه بخش دو به

  (.304-303. ، ص7311 باغیان،

 کارکردهای دارای است، دیده خود امروز به به تا گذشته از که تحوالتی همچنین و اجتماعی اقتصادی ساختار تناسب به روستائی سکونتگاه هر

استراحتگاهی،  ارتباطی تسهیالتی، خدماتی سکونتی، کارکرد :مورد برشمرد چهار در را آن توانمی متعارف بندی تقسیم در یک که است مشخصی

 و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، سکونتی، چون مواردی در را روستاها کارکرد دیگر بندی تقسیم یک ، در(12ص ،7311 سعیدی،)تولیدی و اقتصادی

 هائینقش در که روستاهاست اقتصادی کارکرد فوق، هایبندی تقسیم تمام مشترک کردکار .(212. ص ،7314 بهفروز)دانست تواناقتصادی می

 و اثرگذارترین ترین قدیمی از کشاورزی بین، این در. دهدمی شکل را روستاها اقتصادی نظام و خورده پیوند بهم ایمبادله و تولیدی، تبدیلی چون

 قائل کشاورزی بخش برای ایقابل مالحظه نقش .7.1 دهة از قبل توسعة اقتصاد به مربوط نظریات در چه گر .روستاهاست در اقتصادی بخش

 .نمودند اعتراف توسعه فرآیند در کشاورزی انکارناپذیر نقش به توسعة اقتصادی و رشد به مربوط نظریات بعد به  .1 دهة از لیکن .نبودند

بصورتی که اگر کشاورزی متنوع هست، پیچیده . اندیاجات انسان تعریف کردهکشاورزی را پرورش هدفدار دامها و گیاهان زراعی جهت تأمین احت

های دیگر نبوده اند، اما قادر به زندگی در محیطهای فیزیکی خاص رشد و نمو نمودهای که در محیطنیز هست، از طرفی با گیاهان و حیوانات زنده

یهی است که تغییرات مکانی کشاورزی از تصمیمات متعددی که توسط بسیاری از با این وجود بد. آمیزی ندارند، سروکار داردیا رشد موفقیت

، بطوری که، در طی چهل سال گذشته، (4-.. ، ص7332کوچکی و همکاران، )گیردشود، نشأت میکشاورزان به صورت انفرادی اتخاذ می

این امر خصوصاً در کشورهای صنعتی مشهود بوده است، . تکشاورزی جهان در افزایش عملکرد مواد غذایی و الیاف، توفیق چشمگیری داشته اس

های جدید گیری از نهادهاین افزایش تا اندازۀ زیادی به بهره. انداما بسیاری ازکشورهای درحال توسعه نیز رشد سریعی در تولید مواد غذایی داشته

، 7332کوچکی و همکاران، )شودآالت مربوط میول و ماشینها بذرهای پرمحصخریداری شده از بخش صنعت، مانند کودهای شیمیایی، آفت کش

 (.211. ص

مناطق روستایی کشور از یک طرف بعنوان واحدهای طبیعی و اجتماعی تأمین کننده بخش اصلی مواد اولیه و غذایی کشور محسوب شده و از 

تجارب اخیر در سطح . ان به کشاورزی اشتغال دارندکنند که عمدۀ آنطرف دیگر هنوز بخش اعظمی از جمعیت کشور در این مناطق زندگی می

دهد، موفقیت اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور بدون توجه به روستاها بطور اعم و به کشاورز ی بطور های توسعه کشور نشان میبرنامه

بعنوان زمینه ایجاد صنایع و اشتغال و اهمیت  دالیل این امر تقاضای روزافزون مواد غذایی، اهمیت مواد خام کشاورزی. اخص امکانپذیر نیست

 .منابع طبیعی این مناطق در توسعه پایدار کشور بوده است

ریزی توسعه علیرغم سابقة بیش از پنجاه سالة برنامه. ریزی جامع و کارآمد استریزی و همچنین نظام برنامهرشد و توسعة روستاها نیازمند برنامه

 هایمشی به دلیل خط(. 33. ، ص.733رضوانی، )توسعة ملی و توسعة روستایی دارای ناراسائیهای اساسی استریزی در کشور، نظام برنامه

 به درآمد این از ناشی جاری و عمرانی هایبیشتر بودجه تخصیص و همچنین نفتی درآمدهای به بودن متکی کشور و عمرانی برنامه نادرست اولین

قدیری معصوم )اخص طور به کشاورزی توسعه و اعم طور به به روستاها توجهی کم ارضی، اصالحات انجام اژ،مونت صنعت به توجه درکنار آن شهرها،

 تولیدات افزایش و ساختمانی امور رونق فصلی، بیکاری چون؛ تعدیل ، روستاها دچار پیامدهای منفی(01. ، ص7331و جهان محمدی فیروز، 

 به تر از همه، وابستگیمهم کاذب، و اشتغاالت به وگرایش افزایش بیکاری و اشتغال ساخت خوردن شهرها، برهم در غذایی مواد و مونتاژ صنایع

 .نمود اشاره کشاورزی محصوالت واردات
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های گذشته حاکی از این است که مشکالت و نیازمندیهای این مناطق، ها در مناطق روستایی در دههبنابراین، دستاوردهای اجرایی انواع برنامه

 و هاقابلیّت تحلیل و روستایی نواحی شناخت و به صورتی که بررسی. برای بسیاری از سازمانها و نهادهای درگیر موضوع ابهام آمیز استهنوز 

 ضرورت نوعی روستایی، نواحی تنگناهای و امکانات از آگاهی امروزه و دارد اهمّیّت بسزایی روستایی توسعة ریزیبرنامه فرایند در آنها تنگناهای

تنگناهای بخش کشاورزی، سعی در  و هاقابلیّت ای که در این پژوهش با تحلیلبه گونه .شودمی محسوب های توسعهبرنامه و هاطرح ارائة جهت

 .ها و چه از بین بردن تنگناهای موجود شده استارائه راهکارهای مورد نظر چه برای تقویت قابلیت

  عملی تحقيقپيشينه  - 2

 عنوان به را امروزه محیطی هایشیر، توان عجب چای قلعه رود روستایی حوضه عمران در محیطی توانهای ؛ با ارزیابی(7334)ریبدری و صادق قنب

 زیست، تعادل محیط حفظ برای و تالش .اندکرده مطرح روستائی و شهری هایطرح و اجتماعی های اقتصادی،ریزیبرنامه ایپایه مباحث از یکی

سال طی محیطی سنجی توان به رویکرد دالیل ترینمهم از توانرا می اجرایی هایهزینه در جویی صرفه و عمرانی هایپروژه شدن آمیز موفقیت

 مناطق این طبیعی با محیط تنگاتنگ رابطه روستایی عمران اقدام هرگونه زیرا .نمود عنوان روستایی توسعه ریزیحوزه برنامه در خصوصاً اخیر، های

بهره میزان و نشده رعایت های محیطیظرفیت مطالعه مورد حوضه از هایی قسمت در طبیعی هایپتانسیل از برداری بهره که درتی به صور .دارد

گلشیری اصفهانی و  .است نیامده بعمل درخوری برداریبهره های موجود،پتانسیل دیگر از هایقسمت در که درحالی بوده، ظرفیت از بیش برداری

در بخش گندمان، شهرستان بروجن  swotریزی راهبردی نظام زیست محیطی روستا با تجزیه برنامه: در مقاله خود تحت عنوان؛ (.733)سرایی

عوامل خارجی و جریانات )ها و تهدیدها و همچنین فرصت( ها و منابعتوانایی)به این نتیجه رسیدند که با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت 

دار با توجه به این الگو ی به عنوان الگوی اثربخش برای نظام زیست محیطی اتخاذ و راهبردها و اهداف کمی اولویتالگوی تهاجم( تأثیرگذار

وری کشاورزی بر خود با عنوان بررسی تأثیر افزایش بهره ؛ در کار(7331)کاخکی و همکاران دانشور. شناخته شد و بین آنها پیوستگی برقرار گردید

نماید و بر سیاست ایران دریافتند که بین مهاجرت و شکاف درآمدی شهری و روستایی رابطة مثبتی وجود دارد تأئید می مهاجرت روستائیان در

؛ در پژوهش خود با (7333)گر و همکاراننوحه. ورزدگذاری دولت در مناطق روستایی و کشاورزی تأکید میکاهش میزان مهاجرت از طریق سرمایه

به این نتایج رسیدند که مدل استراتژی  swotگیری از مدل مدیریت استراتژیک گردی جزیره قشم با بهرهای طبیتهعنوان ارزیابی قابلیت

و  های جزیرهگردها در فصول مناسب سال با حفظ ارزش، امتیاز با استراتژی حداکثر استفاده اقتصادی از ورود طبیعت70030با  1( wo)بازنگری 

ها و جایگاه فرهنگ و بر تبادالت فرهنگی شفاف با سایر کشورها به منظور قابلیت دبا تأکی 71001با امتیاز  1( so)یمدل استراتژی رقابتی، تهاجم

افتخاری و . ها شناخته شدعنوان بهترین استراتژی آداب و مردم جزیره و با هدف جذب هر چه بیشتر گردشگرهای داخلی و خارجی به

کوچک، تجزیه و  لواسان دهستان SWOT: مدل استفاده از با روستایی گردشگری توسعه ن راهکارهای؛ در مقالة خود با عنوا(7334)مهدوی

پذیری نقاط روستایی به علت گردشگری بودن بسیار باالست و نیازمند دهد که آستانه آسیبهای تجربی در منطقه مورد مطالعه نشان میتحلیل

؛ نیز در  مقالة (..73)بیات و همکاران .باشددودیتها و استفاده از مزیتهای نسبی موجود میبازنگری و ارائه سیاستهای مناسب در جهت رفع مح

ایران از جمله کشورهایی است که میزان تخریب منابع دریافتند که  و مدیریت منابع خاک روستایی در ایران حفاظت محیط زیست: خود با عنوان

این وضعیت در نتیجه عوامل . کشورهای جهان و حتی منطقه، در حد بسیار باالیی قرار داردخاک و سایر منابع طبیعی آن، در مقایسه با سایر 

های غیر برداری نامناسب، حاکمیت شیوهنظام بهره: های نامنظم رگباری و عوامل انسانی همچونطبیعی نامساعد نظیر؛ شیب تند اراضی، بارش

 .یف منابع خاک ایجاد شده استهای آبیاری سنتی و مدیریت ضعاصولی در کشاورزی، روش

، تحقیقی با عنوان توسعه ی مدرن صنعت کشاورزی و سرمایه گذری زراعت در جرسی، انجام دادند و در این تحقیق از (3..2)توماس و مدکالف 

نشان داد که کاهش نتیجه در این تحقیق . توسعه ی صنعت کشاورزی، به عنوان بخش اصلی فعالیت تجاری در قرن بیستم در جرسی یاد کردند

، تحقیقی با عنوان (2.73)موساویچ . مشاهده شده در کشاورزی به علت تراکم زیاد در یک دانه و غالت و رقابت در نواحی دیگر بوده است

 یو بازساز یضرورت نوسازدر این تحقیق نشان دادند که . تحقیقات توسعه ی کشاورزی برای توسعه در سرمایه گذاری آینده ازبکستان انجام دادند

 یاجرا ی،کشاورز یدر پژوهش ها یگذار یهسرما یشافزا ی نظیرمسائل این تحقیق. می باشد در اقتصاد ازبکستان یبخش مهم ،یبخش کشاورز

از روند بودجه  یمال ینتام یدولت یرامکان غ ین،همچن. را پوشش می دهد نوآورانه یها یتفعال یتتقو ی، وکشاورز یداتتول یقاتی درکار تحق یجنتا

و اساس  یهپا یکبه عنوان  یدبا علم یاست که در جهات اصل ینا یسندهنو دیدگاه. مورد توجه قرار گرفت یدر بخش کشاورز یقاتیتحق یعلم

 .شود یتحما باید یمحصوالت کشاورز یدتول یجهنت یکبه عنوان  نیز و یکشاورز R & Dاز  یشترتوسعه ب

گیرند؛ برنامه ریزی جهت رفع که مناطق روستایی، بخش عمدۀ از منابع طبیعی خاک کشور را در بر مینبنابر سابقه پیش گفت و با توجه به ای

 -تواند راهگشای بسیاری از مشکالت زیست محیطی و اقتصادیبرداری و مدیریت بهینه آن میهای کارآمد، جهت بهرهمسائل و به کارگیری شیوه

 (. 03. ، ص..73و همکاران،  بیات)اجتماعی در زمینه توسعه روستا باشد
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 شناسی تحقيقروش -3

 روش تحقيق -  -3

تحلیلی با رویکرد  -روش آن توصیفی. ها، کمی استی تجزیه و تحلیل دادهآید؛ و از جنبهپژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی به شمار می

های استفاده اطالعات بدست آمده از شاخص. آباد دلفان استنواحی روستایی دهستان میربگ شهرستان نور منطقه مورد مطالعه آنای و مقایسه

مشخص ، برای از طرفی. به دست آمده است( انی و نظرخواهیمشاهده مید)های پیمایشیای و بررسیی مطالعات اسنادی، کتابخانهشده بر پایه

مدل ، از روش ت یکسان سازی سطوح مسائل مورد بررسیجه ، با در نظر گرفتن شرایط مسئله(L.Q)روش ضریب مکانیسازی قابلیتها و تنگناها از 

 .، استفاده شده SWOTتحلیلی 

 مدلها و تکنیکهای کاربردی در تحقیق -3-1-1

 L.Q)روش ضریب مکانی - - - -3

 یریگ اندازه( ملت یک معموال)بزرگتر  یاییواحد جغراف یکمنطقه را نسبت به  یک یاست که تخصص صنعت یلیآمار تحل روش یک( LQ) روش

اشتغال،  ی،منطقه شهر یناخالص داخل یددرآمد، تولهمانند ) یآمار اقتصاد عوامل از یبرخ یبه عنوان سهم صنعت از کل منطقه برا LQ.کند یم

 (....7؛ دیویس 1..2کوینترو )شده است محاسبه  یمآمار همان تقس یبرا یمل یکل عتصن توزیع جدا شده، با استفاده از (یرهو غ

 ریزي محيطیگيري از آن در برنامهو چگونگی بهره SWOTدل تحليلی م -2- - -3

با استفاده از  ید،، فرصت و تهد(ضعف) ی، نقطه ضعف رقابت(قدرت) یرقابت یتاشاره به موضوعات مرتبط در مز "SWOT یلو تحل یهتجز" روش

فاکتورهای دیگر نسیت به هم از  یکهر  با مطابقت در یتهادر ن که ،تعریف شده است یسیهم با توجه به فرم ماترعوامل جمع شده و  یقات،تحق

؛ 0..2؛ زنگ 0..2کان و وانسینک )با هم همراه شده اند  یگذار یاستس تحلیل هایو عوامل از  مجموعه ای یو طراح یلو تحل یهبه منظور تجز

-درآمد در امر برنامهگیری به عنوان یک پیشماتی تصمیمبرداری در مراحل مقددر مفهوم کلی ابزاری برای بهرهاین مدل (.  3..2؛ لوو 1..2کو 

 (.13-14. ، ص.733ابراهیم زاده، )ریزی استراتژیک در نوع کاربردی آن است

 قلمرو جغرافيایی تحقيق -3-2

دقیقه طول شرقی قرار  1  ́درجه و 43 ̊دقیقه تا .4 ́درجه و  41دقیقه عرض شمالی و  3 ́درجه و 34 ̊دقیقه تا  10 ́درجه و 33 ̊دهستان میربگ در

نفر  7.077روستا،  11بوده که دارای  دلفاناین دهستان جزء ده دهستان شهرستان نورآباد (. ..73سازمان منابع طبیعی شهرستان دلفان، )دارد

 4.0احت و با مس (http://data.roostanews.ir،7331)، (نفر 0بعد خانوار )خانوار .473، (نفر زن.41.نفر مرد و  7.717)جمعیت

سازمان منابع طبیعی )درصد از سطح شهرستان را به خود اختصاص داده، در جنوب بخش مرکزی قرار گرفته است 31/73کیلومترمربع؛ که 

 (...73شهرستان دلفان، 



 511-563، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

  
 

 نسبت به بخش، شهرستان و استان( شمالی و جنوبی)نقشه موقعیت دهستان میربگ -  شکل

 

 (73.4ین، های علوم زمپایگاه داده: مأخذ)

  هاي تحقيق متغيرها و شاخص -3 -3
از جمله متغیرهای مهم در تحقیق حاضر می توان به تنگناها و قابلیت های بخش کشاورزی اشاره کرد، که فلوچارت زیر مهمترین عوامل 

 .ی دهداجتماعی و اکولوژیکی را در هردو مورد تنگناها  و قابلیت های بخش کشاورزی را نشان م-اقتصادی، فرهنگی
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 (73.7های پژوهش، یافته: مأخذ)

  هاي تحقيق یافته -4

به سنجش ضریب محصوالت کشاورزی، جهت تعیین مزیت نسبی منطقه مورد هدف، نسبت به   L.Qدر این بخش، ابتدا به کمک مدل 

ها را خواهد شاورزی حد نصاب پتانسیلتوان فهمید که این ناحیه از نظر تولیدات کبنابراین می. سطح شهرستان و استان پرداخته شده است

های بخش مورد تحلیل نگریسته شده، تا با اتخاذ ها و تنگناهبه ارزیابی قابلیت SWOTسپس با استفاده از مدل چند معیارۀ . داشت یا خیر

شدن کشاورزی منطقه برداشته تر های موجود، گامی هر چند مؤثر در راستای توانمندی و اقتصادیها و تنگناای متناسب با قابلیتراهبره

 .شود

، تولیدات باغی؛ انواع فیلر 707و  701در جداول تولیدات زراعی؛ جو و نخود با ضرایب : های مربوط به میانگین ضرایب مکانیبراساس یافته

اند مزیت نسبی خود هتوانست 7و سپس شیر با ضریب  701، و همچنین در جداول تولیدات دامی؛ گوشت باضریب  701و گردو  70.1باضریب 

با توجه به این نتایج؛ استنتاج خواهیم کرد که، اقتصاد . کسب نمایند( شهرستان و استان)را در بخش کشاورزی نسبت به سوح باالتر از خود

االی منطقه بوده، بنابراین چنین ضرایبی نشان از پتانسیل ب. غالب دهستان کشاورزی، با تولیداتی در حد خودکفا و بعضاً صادراتی خواهد بود

 .باشد، باید مورد توجه قرار گرفته و تقویت گردندو حتی بزرگتر از آن می 7و محصوالتی که میزان ضرایب مکانی آنها 

 
 
 
 
 

 

متغیرها و شاخص 
های تحقیق در بخش 

 کشاورزی

قابلیت های 
 کشاورزی

فرهنگی-اجتماعی  

 فعال و جوان جمعیت بودن باال .1

 دهستان، به جمعیتی مراکز نزدیکی .2
 نهاوند، الشتر، نورآباد، شهرهای مثل؛

 فیروزآباد

 کشاورزان بومی دانش .3

 اکولوژیکی

 ( باران نوع بیشتراز)منطقه باالی نسبتآ بارندگی .1

 (دهستان جنوبی قسمت بیشتر)دام پرورش برای مستعد .2

   کلزا مثل روغنی هایدانه کشت برای مستعد.3

 (فیلر انواع بیشتر)باغداری برای مستعد .4

 ماهوری تپه هایزمین .5

 چنین وجود با (دهستان شمالی قسمت بیشتر)مالیم شیب  .6
 روروبه خاصی مشکل با کشاورزی آالتماشین کاربرد شرطی
 بود نخواهد

 اقتصادی

 حمل و نقل آسان. 1

تولید باالی حبوبات و . 2
 غالت 

 باال بودن سطح زیر کشت. 3

 حاصلخیزی خاک. 4

 تنگناهای کشاورزی

 اقتصادی

فرهنگی -اجتماعی   

 اکولوژیکی

آفات، هجوم حشرات، نامالیمات اقلیمی  :شرایط جویی. 1
همچون وزش باد، سرمازدگی، خشکسالی، ریزش تگرگ 

 ...و باران و 

 عوامل زمین و آب . 2

عدم تناسب زمین و عوامل تولید از یک سو، جمعیت . 3
باال از سوی دیگر، درنتیجه پائین بودن بازدهی تولید 

 زمین

برداری کشاورزی به ناپایداری نظامهای تولید و بهره. 4
کارگیری الگوهای نامناسب تولیدی، سبب از بین رفتن 

برداری منابع پایه و ناپایداری نظامهای تولید و بهره
 کشاورزی

امکانات و زیر ساختهای محیطی، منابع سطح االرضی . 5
 و تحت االرضی

 عدم امکانات نگهداری محصوالت کشاورزی. 6

بذر، سموم و نژادهای اصالح )های کشاورزینهاده. 7
 (شده چه گیاهی و چه حیوانی

 سیستم خانوادگی با جمعیت زیادی.1

 کمبود نیروی انسانی  متخصص. 2

مهاجرت نیروی کار جوان و . 3
 تحصیل کرده

عدم دسترسی به فناوری . 4
 اطالعات و دانش فنی

 برنامه ریزیهای نادرست. 5

 نبود نظام اطالع رسانی. 6

تعیین نوع محصول و زمین، . 7
نیروی کار، ماشین آالت، میزان آب 

 و منابع

، سن، (اعتماد)طرز تفکر مردم. 8
 آداب، سنن، رسوم و انگیزه ها 

بخشی نگری و ناکار آمدی . 9
 مدیریت، محرومیت اجتماعی

رواج داشتن داللی و واسطه . 10
 گری

 نرخ ناچیز تمرکز سرمایه.1

 های باطل فقردوره. 2

عدم تخصیص منابع به بخش . 3
 کشاورزی

 کسب حداکثر سود -. 4

نبود بازاریابی، استفاده . 5
 نامطلوب از ظرفیتها

به هم خوردن رابطه عرضه . 6
 و تقاضا 

 کمبود فرصتهای اقتصادی.7

 فقر زیرساختها -8
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 بخش کشاورزي نسبت به سطح شهرستان و استان( مزیت نسبی) L.Qضریب مکانی؛  - -4

 ضریب مکانی محصوالت زراعی - جدول 

 رتبه ميانگين دهستان نسبت به استان دهستان نسبت به شهرستان ضریب مکانی بخش هاي کشاورزيزیربخش

 3 0.0. 0.3. 0.1. گندم زراعت

 7 70.1 .0. 7021 جو

 2 70.7 7071 031. نخود

 4 031. 701 .07. عدس

 2 70.1 70.3 707 گردو باغداري

 4 023. 0.1. 04. انگور

 3 014. 03. 011. سیب

 7 70.1 .20 70.4 انواع فیلر

 7 70.1 702 .0. گوشت  دامداري

 2 7 0.1. 70.2 شیر

 (73.7های پژوهش،یافته: مأخذ) 

  SWOTمدل راهبردي  -4-2

با استفاده از این مدل به شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت و تهدیدات خارجی دهستان از ابعاد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، 

 .شده است مورد نظر ارائهپرداخته و راهکارهای  اکولوژیکی و نهادی

ریزی محیطی مکانی در برنامه _در مجموع باید گفت این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت موجود و تدوین راهبردهای توسعه فضایی 

 :و این امور از طریق ،است

 بندی قوتها و ضعفهای درونی سیستم؛بازشناسی و طبقه -

 بندی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط خارجی سیستم؛بازشناسی و طبقه -

به  (.13-14. ، ص.733ابراهیم زاده،)گیردتکمیل ماتریس سوآت؛ و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده، صورت می -

های داخلی خود را در دورهوانند منابع کند تا بتعبارت دیگر این نوع مدل یک نوع تجزیه و تحلیل سازمانی است که به سازمان کمک می

البته در جریان عمل . های فرصت و تهدید با هم هماهنگ کننددر برابر محیط خارجی در دورهرا قدرت و ضعف تجزیه و تحلیل کرده و آنها 

، 73.2حکمت نیا و موسوی،)آیندها با یکدیگر همپوشانی داشته و یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا درمیبرخی از استراتژی

 (.3.0. ص

  عوامل داخلی مؤثر بر کشاورزي دهستان - -4-2
از این رو در این قسمت سه مقوله راهبردهای . منطقه مورد مطالعه استبندی قوتها و ضعفهای درونی بازشناسی و طبقهاز این مرحله  هدف

و تحت عنوان نقاط قوت و ضعف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی  فرهنگی،  موجود، عملکردها و منابع، مورد توجه و بررسی قرار گرفته

 .اکولوژیکی و نهادی در ماتریس زیر گنجانده شده است
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 ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر کشاورزي دهستان -2جدول

 عوامل    

 هاشاخص

 (W)نقاط ضعف (S)نقاط قوت

ي
اد

ص
قت
ا

 

کشت باالی حبوبات  -7

 وغالت

 ودن سطح زیر کشتباال ب  -2

  حمل و نقل آسان -3

کمبود نقدینگی کشاورزان جهت احداث باغ در اراضی شیبدار و  -2نرخ ناچیز تمرکز سرمایه   -7

مشکل برداشت مکانیزه محصوالت  -4ها عدم رعایت تناوب زراعی به علت نوسان قیمت -3پمپاژ آب 

ناتوانی کشاورزان  -0شوند یالت منصرف میبا توجه به ضعف مالی اکثر دامداران از دریافت تسه -1

عدم وجود فروشگاه لوازم یدکی و تعمیر گاه ماشین آالت  -1در پرداخت به موقع وام بانکی

 های باطل فقردوره -.کوچک بودن قطعات زمین و غیر اقتصادی بودن آنها  -3کشاورزی

ی،
اع

تم
اج

 
ی

نگ
ره

ف
 

باال بودن جمعیت جوان و   -7

 فعال منطقه

دست بودن ساز و کار یک -2

قومی و فرهنگی منطقه مورد 

 مطالعه

 وجود دانش بومی و محلی -3

نبود  -2های الزم است نیروی انسانی منطقه از نظر سطح دانش و مهارت فاقد توانمندی -7

 -3مشارکتهای مردمی در قالب مدیریتهای محلی چون شوراها و دهیاریها به هنگام تصمیم گیری 

باشد ای از روحیات و باورهای سنتی شده است که مانع از توسعه منطقه میب پارهتعصبات ایلی موج

عدم  -0ها وجود دالالن و واسطه -1عدم آگاهی کشاورزان در خصوص مسائل نوین کشاورزی  -4

بردارن با سیستمهای عدم آگاهی و آشنایی بهره -1آگاهی کشاورزان به اصول دامپروری و دامداری 

 آموزش کافی و فراگیر برای کشاورزان -3... ای وری تحت فشار و قطرهپیشرفته آبیا

ی
یک

وژ
ول
اک

 

وجود خاک حاصلخیز  -7

-جهت بسیاری از انواع فعالیت

 های کشاورزی

وجود زمینه مناسب جهت  -2

کشت محصوالتی چون گندم، 

 کلزا و یونجه

های جوی وجود ریزش -3

 (باران)نسبتاً مناسب

فی وجود شرایط توپوگرا -4

نسبتاً خوب برای کشت 

 محصوالت باغی و پرورش دام

کمبود زیرساختها و تأسیسات برای  -2کمبود منابع آب علیرغم بارشهای نسبتاً خوب منطقه  -7

اختالف ارتفاع  -3ذخیرۀ آبهای سطحی ناشی از نزوالت جوی جهت استفاده در مصارف کشاورزی 

شخم  -4ین منابع را با مشکل روبرو ساخته استبین اراضی مزروعی و آبهای سطحی، برداشت از ا

نادرست اراضی کشاورزی در جهت شیب آب توسط کشاورزان که آن هم ناشی از کوچک بودن 

بنابراین  .های آبیاری و پائین بودن راندمان آبنامناسب بودن شیوه -1قطعات زراعی منطقه است 

فقدان  -0سایش خاک روبرو بوده و هستیم روندها ما با مشکل  شتشوی امالح مدنی، مواد آلی و فر

 برداری از منابع آب و خاکنظام صحیح فرهنگ مدیریت بهره

ي
اد

نه
 

وجود مجریان محلی چون  -7

جهاد کشاورزی، شوراها و 

 دهیاریها

عدم وجود ساز و کار صنایع مرتبط با  -2کمبود مراکز دولتی متصدی خرید و فروش محصوالت  -7

با مسائل روستایی و ( شوراها و دهیاران)عدم آشنایی مدیران محلی -3بخش کشاورزی دهستان 

 خصوصاً کشاورزی

 (73.7های پژوهش،یافته: مأخذ) 

  عوامل خارجی مؤثر بر کشاورزي دهستان -4-2-2
ه ناحیه در ست کابندی فرصتها و تهدیدهای موجود و طبقه شناساییهدف این مرحله بررسی محیط خارجی در ناحیه مطالعه شده جهت 

باشد که های اقتصادی، اجتماعی  فرهنگی، اکولوژیکی و نهادی میاین مرحله نیز شامل مقوله .شاورزی با آن مواجه استارتباط با گسترش ک

 .در ماتریس زیر آمده است
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 ماتریس عوامل خارجی مؤثر بر کشاورزي دهستان -3جدول

 عوامل                          

 هاشاخص

 (T)تهدیدها (O)صتهافر

ي
اد

ص
قت
ا

 

تقاضای باال برای جذب محصوالت باغی و زراعی  چون  -7

-افزایش توجه دولت به برنامه -2غالت و حبوبات منطقه 

افزایش انگیزه  -3گذاری در بخش کشاورزی ریزی و سرمایه

وجود  -4بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این منطقه 

صوالت و کاالهای فرآوری بازارهای فرا محلی برای جذب مح

 شدۀ بخش کشاورزی دهستان

-ریزی برای طرحکمبود برنامه -2گذاری و پرداخت بیمه عدم بیمه -7

عدم تخصیص منابع به  -3ها به دلیل کمبود اعتبارات الزمها و پروژه

متغیر بودن شدید قیمت  -1نبود بازاریابی -4بخش کشاورزی 

 ابطه عرضه و تقاضابه هم خوردن ر -0محصوالت کشاورزی

 

 

ی،
اع

تم
اج

 
ی

نگ
ره

ف
 

نزدیکی به مراکز بزرگ جمعیتی در نزدیکی دهستان  -7

 ...مثل شهر نورآباد، الشتر و 

استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی خارج از ناحیه  -2

 برای از میان برداشتن عدم توسعه بخش کشاورزی دهستان

مسائل مرتبط با  اشتغال در نظر گرفتن مسائل قومیتی در پیشبرد  -7

 -3کمبود نیروی انسانی و متخصص  -2و توسعه بخش کشاورزی 

برابری انسانها،  -1نبود نظام اطالع رسانی  -4برنامه ریزیهای نادرست 

و  های مدیریتیضعفبخشی نگری،  -0لزوم احترام به حقوق دیگران

 ناکارآمدی آن در بخش کشاورزی

ی
یک

وژ
ول
اک

 

ی ساخت منابع ذخیره آب به علت جذب سرمایه برا -7

 وجود بارشهای مناسب

آفات، هجوم حشرات، نامالیمات اقلیمی همچون  :شرایط جویی -7

-نهاده -2...وزش باد، سرمازدگی، خشکسالی، ریزش تگرگ و باران و

بذر، سموم و نژادهای اصالح شده چه گیاهی و چه )های کشاورزی

  ( حیوانی

ي
اد

نه
 

ایت مسئوالن شهرستانی و استانی  افزایش توجه و حم  -7

 -2با رویکرد اشتغالزایی و کسب درآمد در این بخش 

استفاده از توان نیروهای متخصص در زمینه مسائل 

های به روز و اصالح شده جهت باال جذب نهاده -3کشاورزی

 بردن راندمان تولید

عدم ارائه  -2نیروی انسانی غیر بومی و ناآشنایی آنها به منطقه -7

مجوز و تسهیالت از سوی دولت جهت گسترش و توسعه خدمات، 

کمبود  -3تجهیزات و تأسیسات صنعتی مرتبط با بخش کشاورزی 

 آمار و اطالعات کشاورزی منطقه توسط دستگاههای ذیربط

 (73.7های پژوهش،یافته: مأخذ) 

 خارجی مؤثر بر کشاورزی منطقه ل بازشناسی عوامل داخلی وهمان طور که در جداو: تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها 

تهدید شناسایی و  71فرصت در مقابل  .7ضعف و تعداد  21قوت در برابر  77نشان داده شده است در این دهستان تعداد مورد مطالعه 

د به عنوان محدودیتها و تنگناهای ضعف و تهدی 42نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیتهای دهستان و  27بنابراین در مجموع . بررسی شد

پذیری توان گفت که آستانه آسیبلذا در یک جمعبندی و تحلیل ساده می. روی بخش کشاورزی دهستان قابل شناسایی استپیش

-و فرصتها میکشاورزی این منطقه باال و نیازمند بازنگری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت 

 .باشد

در این مرحله به تکمیل ماتریس سوآت و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در  :تجزیه و تحليل عوامل داخلی و خارجی

 ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاطفرصت)بر این اساس تمام عوامل مؤثر . ایمپرداخته( IFE)و داخلی( EFE)آینده با ارزیابی عوامل خارجی 

و ضرب آنها برهم جهت به دست ( 7-4)درجه بندی ،به وسیلة متخصصین مربوط( .-7)بر بخش کشاورزی دهستان از طریق وزندهی(ضعف

 .تا در نهایت راهبردهای متناسب با آنها اعمال شود. اندآوردن امتیاز وزنی مورد بررسی قرار گرفته
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 (هاتفرص)EFEنتایج تجزیه و تحليل عوامل خارجی -4جدول

 امتياز وزنی درجه بندي وزن هافرصت ردیف

 ./O1 ../. 4 30  –تقاضای باال برای جذب محصوالت باغی و زراعی  چون غالت و حبوبات منطقه    

 ./O2 .02/. 3 71 – گذاری در بخش کشاورزیریزی و سرمایهافزایش توجه دولت به برنامه 2

 ./O3 .1/. 2 7 –  اری در این منطقهافزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذ 3

 –  وجود بازارهای فرا محلی برای جذب محصوالت و کاالهای فرآوری شدۀ بخش کشاورزی دهستان 4
O4 

.3/. 4 32/. 

 ./O5 .7/. 7 .7 – ...نزدیکی مراکز بزرگ جمعیتی در نزدیکی دهستان مثل شهر نورآباد، الشتر و  5

و پژوهشی خارج از ناحیه برای از میان برداشتن عدم توسعه بخش استفاده از دستاوردهای علمی  6

 O6 –کشاورزی دهستان 

.3/. 2 .0/. 

 ./O7 .13/. 3 3 –جذب سرمایه برای ساخت منابع ذخیره آب به علت وجود بارشهای مناسب  7

ر این افزایش توجه و حمایت مسئوالن شهرستانی و استانی  با رویکرد اشتغالزایی و کسب درآمد د 8

 O8 –بخش 

.41/. 2 22/. 

 ./O9 .3/. 2 .0 –استفاده از توان نیروهای متخصص در زمینه مسائل کشاورزی  9

 ./O10  .1/. 3 27 –های به روز و اصالح شده جهت باال بردن راندمان تولید  جذب نهاده 1 

 37/7 (4-7) ./13 جمع

    
 (هدیدهات) EFEنتایج تجزیه و تحليل عوامل خارجی -5جدول

 امتياز وزنی درجه بندي وزن تهدیدها ردیف

 ./T1 ..3/. 2 .70  ها به دلیل کمبود اعتبارات الزمها و پروژهریزی برای طرحکمبود برنامه  

 ./T2 ..7/. 7 ..7 کمبود آمار و اطالعات کشاورزی منطقه توسط دستگاههای ذیربط 2

 ./T3 .../. 2 .73 منطقه نیروی انسانی غیر بومی و ناآشنایی آنها به 3

 ./T4 .1/. 4 2عدم تخصیص منابع به بخش کشاورزی  4

 ./T5 .40/. 3 74متغیر بودن شدید قیمت محصوالت کشاورزی  5

 /T6 ..1/. 2 .74 عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوی دولت جهت گسترش و توسعه خدمات، تجهیزات و 6

 ./T7 ..2/. 7 ..2به هم خوردن رابطه عرضه و تقاضا  7

 ./T8 ..4/. 7 ..4نبود بازاریابی  8

 ./T9 ..3/. 7 ..3گذاران نوجو و توسعه گرا نبود کارفرمایان و سرمایه 9

 ./T10 .1/. 4 23گذاری و پرداخت بیمه عدم بیمه 1 

 های اشتغالزایی و توسعهدر نظر گرفتن مسائل قومیتی در پیشبرد پارامترهای مرتبط با زمینه   

 T11مرتبط با بخش کشاورزی 

.3/. 3 ../. 

 ./T12 ..0/. 2 .72کمبود نیروی انسانی و متخصص  2 

 ./T13 .7/. 3 .3برنامه ریزیهای نادرست  3 

 ./T14 ..1/. 7 ..1نبود نظام اطالع رسانی  4 

 ./T15 .20/. 3 .13نبود شایسته ساالری  5 

 ./T16 .33/. 4 33 (اصالح شده چه گیاهی و چه حیوانیبذر، سموم و نژادهای )های کشاورزینهاده 6 

 ./T17 .33/. 3 77و ناکارآمدی آن در بخش کشاورزی  های مدیریتیضعفبخشی نگری،  7 

آفات، هجوم حشرات، نامالیمات اقلیمی همچون وزش باد، سرمازدگی، خشکسالی،  :شرایط جویی 8 

 T18... ریزش تگرگ و باران و

.32/. 4 33/. 

 00/7 (4-7) ./41 جمع
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  (73.4های پژوهش،یافته: مأخذ)   

  .باشدمی 41/3و مجموع امتیاز وزنی آنها  7قابل ذکر است جمع وزنی تمام عوامل خارجی مؤثر بر بخش کشاورزی دهستان برابر 

برای  تقاضای باال از عبارتند است رو روبه آن کشاورزی با زمینه در هایی که دهستانفرصت شود مهمتریندیده می فوق جداول بطوریکه در

وجود بازارهای فرا محلی برای جذب محصوالت و  ، ./.. وزنی امتیاز باچون غالت و حبوبات منطقه جذب محصوالت باغی و زراعی 

بع جذب سرمایه برای ساخت منا، ./3. وزنی امتیاز رو با پیش فرصت دومین عنوان به کاالهای فرآوری شدۀ بخش کشاورزی دهستان

های به روز و اصالح شده جهت باال بردن راندمان تولید  به ترتیب با امتیازهای وزنی جذب نهاده، ذخیره آب به علت وجود بارشهای مناسب

بذر، سموم و )های کشاورزیاز طرفی نهاده. باشدبخش کشاورزی دهستان میهای مد نظر های بعد فرصتو مابقی در رده ./1.و  ./13.

آفات، هجوم حشرات، : شرایط جویی ،./33.وزنی  تهدید با امتیاز مهمترین عنوان به (چه گیاهی و چه حیوانی)الح شدهادهای اصنژ

عدم ، ./32.وزنی  دومین تهدید با امتیاز عنوان به... نامالیمات اقلیمی همچون وزش باد، سرمازدگی، خشکسالی، ریزش تگرگ و باران و 

عنوان  به ./1. وزنی امتیاز باعدم تخصیص منابع به بخش کشاورزی سومین تهدید،  ./1.وزنی  امتیازبا گذاری و پرداخت بیمه بیمه

به همان طریق  سپس به نحوی که به ارزیابی عوامل خارجی پرداختیم،. چهارمین تهدید از چالشهای فراروی بخش کشاورزی دهستان است

 .دازیم تا به بررسی عوامل استراتژیک و در نهایت ارائه راهکارهای مد نظر نائل شویمپرکه در زیر آمده به تجزیه و تحلیل عوامل داخلی می

 نتایج تجزیه و تحليل عوامل داخلی

 سیستم واکنش و روش مدیریت ارزیابی منظور به ضعف، و قوت نقاط دو مقوله در داخلی عوامل بندی طبقه و در این مرحله به سازماندهی

 .گردید تعیین زیر جدول تفکیک به آنها تأثیر و ضرایب بررسی کشاورزی دهستان، در انتظار مورد اهمیت به توجه با خاص، عوامل این به
 (هاقوت)IFEنتایج تجزیه و تحليل عوامل داخلی -6جدول

 امتياز وزنی درجه بندي وزن هاقوت ردیف

 ./S1 .1/. 4 23ها و زیرساختهای مورد نیاز کشت حبوبات و  باغات در صورت جذب نهاده  

 ./S2 .1/. 3 71باال بودن سطح زیر کشت  2

 ./S3 .2/. 7 .2باال بودن جمعیت جوان و فعال منطقه  3

 ./S4 .7/. 7 .7یکدست بودن ساز و کار قومی و فرهنگی منطقه  4

 ./.. S5 .3/. 2وجود دانش بومی و محلی  5

 ./S6 .14/. 4 3های کشاورزی وجود خاک حاصلخیز جهت انواع فعالیت 6

 ./S7 .43/. 2 .30وجود زمینه مناسب جهت کشت محصوالتی چون گندم، کلزا و یونجه  7

 ./S8 .0/. 3 73های جوی نسبتاً مناسب وجود ریزش 8

 ./S9 .13/. 3 70وجود شرایط توپوگرافی نسبتاً خوب برای کشت محصوالت باغی و پرورش دام  9

 ./S10 .4/. 2 .3زی، شوراها و دهیاریها وجود مجریان محلی چون جهاد کشاور 1 

 30/7 (4-7) ./41 جمع

 (73.4های پژوهش،یافته: مأخذ)     

 (هاضعف) IFEنتایج تجزیه و تحليل عوامل داخلی -7جدول

درجه  وزن هاضعف ردیف

 بندي

امتياز 

 وزنی

 ./W1 .11/. 4 23  های باطل فقردوره  

 ./W2 .../. 2 .73 تسهیالت امور دام 2

 ./W3 .0/. 4 24 نرخ ناچیز تمرکز سرمایه 3

 ./W4 ..12/. 2 .74 کمبود مراکز دولتی متصدی خرید و فروش محصوالت 4

 ./W5 ..2/. 7 ..2 هاعدم رعایت تناوب زراعی به علت پائین بودن قیمت 5

 ./W6 .1/. 4 2 کوچک بودن قطعات زمین و غیر اقتصادی بودن آنها 6



 511-563، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 ./W7 ..7/. 7 ..7   ه لوازم یدکی و تعمیر گاه ماشین آالت کشاورزیعدم وجود فروشگا 7

 ./W8 .1/. 4 2کمبود نقدینگی کشاورزان جهت احداث باغ در اراضی شیبدار و پمپاژ آب از رودخانه  8

 ./.W9 .43/. 4 7  ناتوانی کشاورزان در پرداخت به موقع وام بانکی 9

 ./W10 ..3/. 2 .70ل آن به محل خرید  مشکل برداشت مکانیزه محصوالت و حم 1 

 ./W11 .22/. 3 .00 عدم وجود صنایع مرتبط با بخش کشاورزی دهستان   

 ./W12 ..4/. 2 ..3نیروی انسانی منطقه از نظر سطح دانش و مهارت فاقد توانمندیهای الزم است  2 

اریها به هنگام تصمیم گیری نبود مشارکتهای مردمی در قالب مدیریتهای محلی چون شوراها و دهی 3 

 W13در تصویب طرحهای 

.23/. 3 .34/. 

 ./W14 ..7/. 7 ..7 ایتعصبات طایفه 4 

 ./W15 ..0/. 2 .72عدم آگاهی کشاورزان در خصوص مسائل نوین کشاورزی  5 

 ./W16 .74/. 3 .42ها وجود دالالن و واسطه 6 

 ./W17 ..4/. 2 ..3داری عدم آگاهی کشاورزان به اصول دامپروری و دام 7 

 ./W18 .23/. 3 .34... ای وبردارن با سیستمهای پیشرفته آبیاری تحت فشار و قطرهعدم آگاهی و آشنایی بهره 8 

 ./W19 ..0/. 2 .72آموزش کافی و فراگیر برای کشاورزان وجود ندارد  9 

 ./W20 .30/. 3 77کمبود منابع آب علیرغم بارشهای نسبتاً خوب منطقه  21

 ./.. W21 .3/. 3کمبود زیرساختها و تأسیسات برای ذخیرۀ آبهای سطحی ناشی از نزوالت جوی   2

 ./W22 ..3/. 7 ..3اختالف ارتفاع بین اراضی مزروعی و آبهای سطحی  22

 ./W23 .4/. 4 70شخم نادرست اراضی کشاورزی در جهت شیب آب  23

 ./.. W24 .3/. 3ین بودن راندمان آب های آبیاری و پائنامناسب بودن شیوه 24

 ./W25 ..33/. 2 .21برداری از منابع آب و خاک فقدان نظام صحیح فرهنگ مدیریت بهره 25

 7/. (4-7) ./11   جمع

 (73.4های پژوهش،یافته: مأخذ)    

 .باشدمی 20/3متیاز وزنی آنها و مجموع ا 7قابل ذکر است جمع وزنی تمام عوامل داخلی مؤثر بر بخش کشاورزی دهستان برابر 

کشت حبوبات و  باغات در صورت جذب های کشاورزی، وجود خاک حاصلخیز جهت انواع فعالیت :ی چونئهادر جداول عوامل داخلی، قوت

الت باغی و های جوی نسبتاً مناسب و وجود شرایط توپوگرافی نسبتاً خوب برای کشت محصووجود ریزشها و زیرساختهای مورد نیاز، نهاده

. اندبه خود اختصاص دادهدر بین نقاط قوت های یک تا چهار را رتبه ./13.و  ./0.،  ./1.،  ./14.پرورش دام به ترتیب با امتیازات وزنی 

ودن کوچک بهای یک و دو ، رده ./11.و ./0.های باطل فقر، با امتیازات وزنی نرخ ناچیز تمرکز سرمایه، دورهها نیز و در مقوله ضعف

قطعات زمین و غیر اقتصادی بودن آنها و کمبود نقدینگی کشاورزان جهت احداث باغ در اراضی شیبدار و پمپاژ آب از رودخانه هر دو با 

های ضعف بخش مهمترین مولفه ./43.با امتیاز وزنی  در رده سوم و ناتوانی کشاورزان در پرداخت به موقع وام بانکی ./1.زنی تیاز وام

 .اندهستان بودهدکشاورزی 

با توجه به نتایج به دست آمده در این مرحله، چنانچه در تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی مجموع امتیاز وزنی هر یک از آنها در 

تا  2امتیازهای . سیستم است( استراتژی برداشت محصول یا رها کردن)قرار گیرد، نشان دهنده ضعف داخلی 7/.. تا 7ای از محدوده

( استراتژی رشد و شناخت) 4تا  3نشان از قرارگیری سیستم در وضع متوسط دارد و باالخره امتیازهای ( استراتژی حفظ و نگهداری)2/..

ایم، دربین استراتژی رشد رسیده 20/3و  41/3و امتیاز  7بنابراین چون در جمع وزنی و امتیازی ما به جمع وزنی  .بیانگر قوت سیستم است

رو بهاست، رو تجزیه تحلیل عوامل استراتزیکبر این اساس با گام بعدی این مدل که . داریم که به منزلة قوت سیستم استو شناخت قرار 

از این رو  مهمترین عوامل مؤثر بر ضعف و قوت سیستم مد نظر قرار گرفته و مجدد بصورت ماتریس زیر از طریق کارشناسان به . خواهیم بود

 .ها نیز مد نظر قرار خواهد گرفتریزی زمانی هر یک از شاخصو برنامه. دهآنها وزن و درجه داده ش
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 ي تعيين استراتژيو نحوه SWOTماتریس  -2شکل

 

 (.. ، ص7331افتخاری و مهدوی، : مآخذ)                                    

 (SFAS)نتایج تجزیه تحليل عوامل استراتزیک  -8جدول

 وزن عوامل استراتزیک

 

درجه 

 بندي

امتياز 

 وزنی

 برنامه ریزي

 بلند مدت میان مدت کوتاه مدت

S1 ↔ 32 4 ./3. هاي کشاورزيوجود خاک حاصلخيز جهت انواع فعاليت/. * * * 

S2 ↔ ها و کشت حبوبات و  باغات در صورت جذب نهاده

 زیرساختهاي مورد نياز

.1/. 4 23/.  * * 

S3 ↔ 71 3 ./1. ناسبهاي جوي نسبتاً موجود ریزش/. * *  

S4 ↔  وجود شرایط توپوگرافی نسبتاً خوب براي کشت محصوالت

 باغی و پرورش دام 

.1/. 3 71/. * *  

W1 ↔ 30 4 ./.. نرخ ناچيز تمرکز سرمایه/. * * * 

W2 ↔ 32 4 ./3. هاي باطل فقردوره/. * * * 

W3 ↔ 24 4 ./0. کوچک بودن قطعات زمين و غير اقتصادي بودن آنها/.  * * 

W4 ↔  کمبود نقدینگی کشاورزان جهت احداث باغ در اراضی

 شيبدار و پمپاژ آب از رودخانه

.1/. 3 71/. * *  

O1 ↔  تقاضاي باال براي جذب محصوالت باغی و زراعی  چون غالت

 و حبوبات منطقه

.1/. 3 71/. * *  

O2 ↔ وجود بازارهاي فرا محلی براي جذب محصوالت و کاالهاي 

 فرآوري شدۀ بخش کشاورزي دهستان

.1/. 3 71/.  * * 

O3 ↔  جذب سرمایه براي ساخت منابع ذخيره آب به علت وجود

 بارشهاي مناسب

.0/. 4 24/. * * * 

O4 ↔ هاي به روز و اصالح شده جهت باال بردن راندمان جذب نهاده

 توليد

.1/. 3 71/. * *  

T1 ↔ مالیمات اقليمی آفات، هجوم حشرات، نا :شرایط جویی

 ...همچون وزش باد، سرمازدگی، خشکسالی، ریزش تگرگ و باران و 

.3/. 4 32/. * * * 

T2 ↔ چه )بذر، سموم و نژادهاي اصالح شده )هاي کشاورزينهاده

 (گياهی و چه حيوانی

.1/. 3 71/. * *  
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T3 ↔ 23 4 ./1. گذاري و پرداخت بيمهعدم بيمه/. * * * 

T4 ↔ 24 4 ./0. نابع به بخش کشاورزي عدم تخصيص م/. * * * 

  65/3   /11 جمع

 (73.4های پژوهش،یافته: مأخذ) 

ثیرگذار بر بخش عوامل تأشود، مجموع امتیاز وزنی کلیه مهمترین همانطور که در ماتریس نتایج تجزیه تحلیل عوامل استراتژیک دیده می

 ،شناخت ،توان استراتژیهای را بکار برد که موجب رشدنگر قوت سیستم بوده و میرا نشان داده است که بیا 01/3کشاورزی دهستان عدد 

، تنوع (WO)بازنگری ( WT)مختلف تدافعی  راهبردهای به تدوین یکدیگر، بر عوامل از یک هر تداخل نهایتاً با. و نگهداری باشند بعضاً حفظ

(ST) ،   تهاجمی  _و رقابتی(SO) ایمپرداخته: 

های حداقل، که می توان آن را راهبرد بقا نیز نامید، کاهش ضعف –هدف کلی راهبرد دفاعی یا حداقل  ؛(WT)ي تدافعیراهبردها( الف

 :پذیری منطقه استدر این راهبرد تآکید بر رفع آسیب. سیستم برای کاستن و خنثی سازی تهدیدات است

دینگی به منظور جلب توجه هر چه بیشتر در جذب تخصیص منابع و بیمه از بین بردن یا پائین نگهداشتن نرخ ناچیز سرمایه و کمبود نق -7

 .گذاری و پرداخت بیمه به بخش کشاورزی دهستان

ریزی برای یکپارچه سازی اراضی مزروعی تا حد امکان به منظور انعطاف فکری کشاورزان های باطل فقر و برنامهاز بین بردن دوره -2

 .روبه رشد و پایدار در منطقهدرجهت نیل به کشاورزی مکانیزه و 

ها بتواند حداکثر حداکثر، تالش دارد تا با کاستن از ضعف –راهبرد انطباق یا راهبرد حداقل  ؛(WO)راهبردهاي بازنگري یا انطباق (ب

 :لذا برای تحقق این روند. های موجود ببرداستفاده را از فرصت

ه، بدون بهره  و بلند مدت به منظور از میان بردن کمبود سرمایه و نقدینگی در بین دادن تسهیالت مورد نیاز در قالب وامهای کم بهر -7

 .مردم و از طرفی توانمندسازی مالی کشاورزان

برنامه ریزی درست و کارآمد در جهت آموزش کافی کشاورزان در زمینه کاشت، داشت و برداشت، چگونگی استفاده از ماشین آالت  -2

 .ودکشاورزی و منابع آب موج

کاشت، داشت و برداشت  کشاورزی به منظور فعالیت در مراحل آالتایجاد مراکز مشاوره کشاورزی، تقویت و اختصاص امکانات و ماشین -3

ازسویی رهایی کشاورزان از باال . های تولید با نرخی دولتیتحت نظر عواملی چون شوراها، دهیاریها و جهاد کشاورزی جهت کاهش هزینه

 .های تولیدن هزینهبودن و نوسا

  ؛تقویت مراکز جمع آوری و خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در خود روستاها تا حد امکان، استقرار صنایع تبدیلی مرتبط و سرانجام -4

 .گرددمنتج به فرصتهای فراروی دهستان در بخش کشاورزی می ، کههاقطع ید دالالن و واسطه -1

بوده و  حداقل در تنوع بخشی بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز _برد مبتنی بر حداکثر این راه؛ (ST)راهبردهاي تنوع (ج

هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن . شودبا تهدیدات تدوین می های سیستم برای مقابلهبر پایه بهره گرفتن از قوت

 :تهدیدات است

و باغات، متناسب با شرایط محیطی، با توجه به باال بودن سطح زیر کشت، ( های روغنی مثل کلزادانه)اعیتنوع بخشیدن به محصوالت زر -7

 .حاصلخیزی خاک و بارندگی باالی منطقه

 .های نوین کشاورزیتقویت دانش بومی، جمعیت فعال منطقه، شوراها و دهیاریها به آموزش -2

 :حداکثر نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی استوار است _هبردها تمرکز بر حداکثر در این را (SO)تهاجمی  –راهبردهاي رقابتی (د

 .استفاده از تمام ظرفیتهای محیطی دهستان شامل؛ خاک حاصلخیز، شرایط توپوگرافی مناسب و ریزشهای جوی باال -7

 .یاران و شوراهااستفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی منطقه چون جمعیت فعال و جوان، کشاورزان، ده -2
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 راهکارهاي کشاورزي دهستان ميربگ و راهبردها ماتریس -9جدول

     swotتحلیل 

  ◄بیرونی                          

 

 

 

 ▼ درونی

 o :هامهمترین فرصت

تقاضای باال برای جذب محصوالت باغی و زراعی   -7

وجود بازارهای فرا  -2چون غالت و حبوبات منطقه 

الهای فرآوری شدۀ محلی برای جذب محصوالت و کا

جذب سرمایه برای  -3بخش کشاورزی دهستان 

ساخت منابع ذخیره آب به علت وجود بارشهای 

های به روز و اصالح شده جهت جذب نهاده -4مناسب 

 .باال بردن راندمان تولید

 t :مهمترین تهدیدها

آفات، هجوم حشرات، نامالیمات  :شرایط جویی -7

گی، خشکسالی، ریزش اقلیمی همچون وزش باد، سرمازد

بذر، سموم و )های کشاورزینهاده -2... تگرگ و باران و 

عدم  -3( چه گیاهی و چه حیوانی)نژادهای اصالح شده 

عدم تخصیص منابع به  -4گذاری و پرداخت بیمه بیمه

 .بخش کشاورزی

 s :قوت نقاط مهمترین

وجود خاک حاصلخیز جهت  -7

 -2 های کشاورزیانواع فعالیت

حبوبات و  باغات در صورت کشت 

ها و زیرساختهای مورد جذب نهاده

های جوی وجود ریزش -3 نیاز

وجود شرایط  -4 نسبتاً مناسب

توپوگرافی نسبتاً خوب برای کشت 

 .محصوالت باغی و پرورش دام

 (: SO)تهاجمی  –راهبردهای رقابتی 

استفاده از تمام ظرفیتهای محیطی دهستان شامل؛  -7

شرایط توپوگرافی مناسب و ریزشهای  خاک حاصلخیز،

 .جوی باال

استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی منطقه چون  -2

 .جمعیت فعال و جوان، کشاورزان، دهیاران و شوراها

 

 : (ST)راهبردهای تنوع 

های روغنی دانه)تنوع بخشیدن به محصوالت زراعی -7

و باغات، متناسب با شرایط محیطی، با توجه ( مثل کلزا

باال بودن سطح زیر کشت، حاصلخیزی خاک و بارندگی 

 .باالی منطقه

تقویت دانش بومی، جمعیت فعال منطقه، شوراها و  -2

 .های نوین کشاورزیدهیاریها به آموزش

 w :ضعف مهمترین نقاط

 -2نرخ ناچیز تمرکز سرمایه  -7

کوچک  -3های باطل فقر دوره

بودن قطعات زمین و غیر اقتصادی 

کمبود نقدینگی  -4ا بودن آنه

غ در کشاورزان جهت احداث با

 اراضی شیبدار و پمپاژ آب

 (: WO)راهبردهای بازنگری یا انطباق 
کم بهره،  دادن تسهیالت مورد نیاز در قالب وامهای -7

د مدت به منظور از میان بردن کمبود بدون بهره  و بل

سرمایه و نقدینگی در بین مردم و از طرفی 

 .لی کشاورزانتوانمندسازی ما

برنامه ریزی درست و کارآمد در جهت آموزش  -2

کافی کشاورزان در زمینه کاشت، داشت و برداشت، 

منابع آب و چگونگی استفاده از ماشین آالت کشاورزی 

 .موجود

 های آبیایجاد و تأسیس زیرساخت -3

کمک به کشاورزان در جهت تقویت و اصالح  -4

متناسب با آب و  و( گیاهی و حیوانی)نژادهای قوی

 هوای منطقه

ایجاد مراکز مشاوره کشاورزی، تقویت و اختصاص  -1

آالت کشاورزی به منظور فعالیت در امکانات و ماشین

پرسه کاشت، داشت و برداشت تحت نظر عواملی چون 

شوراها، دهیاریها و جهاد کشاورزی جهت کاهش 

ازسویی رهایی . های تولید با نرخی دولتیهزینه

 .های تولیدان از باال بودن و نوسان هزینهکشاورز

تقویت مراکز جمع آوری و خرید تضمینی  -0

محصوالت کشاورزی در خود روستاها تا حد امکان، 

استقرار صنایع تبدیلی مرتبط و سرانجام قطع ید 

ها منتج به فرصتهای فراروی دهستان دالالن و واسطه

 .گردددر بخش کشاورزی می

 (: WT)راهبردهای تدافعی

از بین بردن یا پائین نگهداشتن نرخ ناچیز  -7

سرمایه و کمبود نقدینگی به منظور جلب توجه هر 

چه بیشتر در جذب تخصیص منابع و بیمه گذاری 

 .و پرداخت بیمه به بخش کشاورزی دهستان

های باطل فقر و برنامه ریزی از بین بردن دوره -2

مکان به برای یکپارچه سازی اراضی مزروعی تا حد ا

منظور انعطاف فکری کشاورزان درجهت نیل به 

 .کشاورزی مکانیزه و روبه رشد و پایدار در منطقه

 

 (73.4های پژوهش،یافته: مأخذ)     
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غالب دهستان که اقتصاد  ، نشان داده شده،های انجام گرفته، در مدل ضریب مکانیدر بخش تجزیه و تحلیل با توجه به موارد پیش گفت؛

بر این اساس چون میزان . کشاورزی بوده، و خروجی مدل نیز حاکی از خودکفایی و در وهله بعدی صادراتی بودن اقتصاد منطقه است

همچنین در قسمت تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها . باشد، باید تقویت گرددو حتی بزرگتر می( 7)ضرایب مکانی نزدیک به واحد

پذیری کشاورزی این منطقه که در جداول بازشناسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر کشاورزی منطقه دیده شده، آستانه آسیب همان طور

از طرفی در . باشدباال و نیازمند بازنگری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها می

ایم، در بین استراتژی رسیده 20/3و  41/3و امتیاز  7داخلی و خارجی چون در جمع وزنی و امتیازی ما به جمع وزنی تجزیه و تحلیل عوامل 

 . رشد و شناخت قرار داریم که به منزلة قوت سیستم است

رگذار بر بخش کشاورزی شود که مجموع امتیاز وزنی کلیه مهمترین عوامل تآثیدر ماتریس نتایج تجزیه تحلیل عوامل استراتژیک دیده می

 نهایتاً با. توان استراتژیهای را بکار برد که موجب رشد و شناخت و بعضاً حفظ و نگهداری باشندرا نشان داده است که می 01/3دهستان عدد 

، (wo)نگری یا انطباقراهبرد بازابتدا باید  بر این مبنا .مختلف تدافعی پرداختیم راهبردهای به تدوین یکدیگر، بر عوامل از یک هر تداخل

د، البته نا گفته نمورد توجه ویژه مسئولین قرارگیردر بخش کشاورزی  آتیهای استراتژیک ریزییا تدافعی، برای برنامه (wt)سپس راهبرد 

سوم و چهار نیز  در مراحل( so)تهاجمی -، رقابتی(st)و از راهبردهای تنوع. که راهبردهای نامبرده در درجة یک و دو مهم خواهند بود نماند

 .توانند نهایت استفاده را به عمل آورندمی

 
 
 

 

  نتيجه گيري و پيشنهادات  -5

های نسبتاً خوبی های این پژوهش، هر چند، دهستان با تنگناهائی در بخش کشاورزی روبروست، از سویی دارای پتانسیلبا توجه به یافته

نتایج نشان از مزیت نسبی باال ( LQ)بخش مورد بحث، در تحلیل مدل ضریب مکانیهای موجود در بوده، بطوریکه در فرضیة وجود پتانسیل

هائی که توان از طریق کاربرد استراتژیبیانگر قوت سیستم بوده و می( swot)همچنین در نتایج به دست آمده از مدل راهبردی. است

-توان ارزیابیحوی که در نتایج تحقیقات پیشین همچون؛ به ن. باشند استفاده نمود“ حفظ و نگهداري”و بعضاً “ رشد و شناخت”موجب 

گیری از مدل مدیریت گردی جزیره قشم با بهرههای طبیتشیر، ارزیابی قابلیت عجب چای قلعه رود روستایی حوضه عمران در محیطی های

: ن، شهرستان بروجن آمده استدر بخش گندما swotریزی راهبردی نظام زیست محیطی روستا با تجزیه و برنامه  swotاستراتژیک 

حداکثر استفاده اقتصادی  اجرایی، هایهزینه در جویی صرفه و عمرانی هایپروژه شدن آمیز موفقیت زیست، تعادل محیط حفظ برای تالش

( جریانات تأثیرگذارعوامل خارجی و )ها و تهدیدها و همچنین فرصت( ها و منابعتوانایی)ها، با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوتاز استراتژی

 سنجی توان به رویکرد دالیل ترین مهم از توانرا می الگوی تهاجمی به عنوان الگوی اثربخش برای نظام زیست محیطی اتخاذ گردیده،

 .نمود عنوان روستایی توسعه ریزیحوزه برنامه در خصوصاً اخیر، هایسال طی محیطی

ب وامهای کم بهره، بدون بهره  و بلد مدت به منظور از میان بردن کمبود سرمایه و نقدینگی در بنابراین؛ با دادن تسهیالت مورد نیاز در قال

بین مردم و از طرفی توانمندسازی مالی کشاورزان، برنامه ریزی درست و کارآمد در جهت آموزش کافی کشاورزان در زمینه کاشت، داشت و 

های آبی، کمک به کشاورزان در نابع آب موجود، ایجاد، تأسیس و تقویت زیرساختبرداشت، چگونگی استفاده از ماشین آالت کشاورزی و م

و متناسب با آب و هوای منطقه،  ایجاد مراکز مشاوره کشاورزی، تقویت و اختصاص ( گیاهی و حیوانی)جهت تقویت و اصالح نژادهای قوی

برداشت تحت نظر عوامل جهاد کشاورزی،  شوراها و دهیاریها  آالت کشاورزی به منظور فعالیت در روند کاشت، داشت وامکانات و ماشین

سم، کود، خوراک دام و )های تولیدهای تولید با نرخی دولتی، ازسویی رهایی کشاورزان از باال بودن و نوسان هزینهجهت کاهش هزینه

وستاها تا حد امکان، استقرار صنایع و تقویت مراکز جمع آوری و خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در خود ر( آالت کشاورزیماشین

لذا پیشنهاداتی به شرح . گرددها، منتج به کسب فرصتهای فراروی دهستان در بخش کشاورزی میتبدیلی مرتبط و قطع ید دالالن و واسطه

 :ذیل حائز اهمیت خواهد بود

وستایی یا تعاونیهای اعتباری، ایجاد در خصوص تآمین سرمایه کافی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی، ایجاد بانکهای ر (7

 .عام المنفعه روستایی ضرورت دارد زیرساختهای روستایی، اجرای طرحهای

به منظور مقاوم سازی در برابر بالیای )برداران جهت اصالح نژاد محصوالت زراعی، باغیکمکها و وامهای کم بهره به بهره (2

 .شوده میتوصی ، دامی و خرید ادوات کشاورزی پیشرفته(طبیعی
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 .ای به کشاورزان، باغداران و دامدارانهای یارانهدادن نهاده (3

 .آموزش کشاورزان در جهت چگونگی کاشت، داشت، برداشت، حمل و نقل محصوالت کشاورزی (4

 .ها جهت استفاده در مصارف کشاورزییکپارچه سازی اراضی، مهار آبهای سطحی، احداث سدهای کوچک در مسیر رودخانه (1

آالت مدرن کشاورزی، همراه با آموزش استفاده از آنها جهت مکانیزه نمودن کشاورزی و جلوگیری از دن ماشینوارد نمو (0

 .تولیدضایعات در مراحل 

ای و بارانی به منظور رفع مشکل کمبود این منابع و استفاده بهینه از تغییر سیستم آبیاری از آبیاری سنتی به آبیاری قطره (1

 .آنها

 .محصوالت کشاورزی نگهداری انبارهای و یلیایجاد صنایع تبد (3
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