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 نتایج .گرفت صورت قبل ةمرحل در شده تعیین راهبردهای بندی اولویت ،1 الکتره روش و کمی

 روی پیش ایهتهدید از بیشها  فرصت نیز و ضعف نقاط از بیش قوت نقاط که ادد نشان تحقیق

 از و ؛دارد وجود هاآن توسعه توان و فعلی وضعیت بین زیادی فاصله اما است، مزارع گونه این

 ارزیابی نتایج همچنین، .دانست راهبردها ترین مناسب توان می را تهاجمی هایراهبرد رو، این

 که داد نشان 1 الکتره ةمعیارچند روش و کمی راهبردی ریزی برنامه روش اساس بر هاراهبرد

 میگو پرورش مزارع مساحت گسترش منطقه، سالم میگوی برای بازاریابی هایراهبرد ،ترتیب به

 از سطح واحد در تولید افزایش آن، توسعه و میگو صادرات موانع رفع تولید، افزایش برای

 را اولویت بیشترین برداشت ننویهای  روش نیز و غذادهی و یهوادههای  دستگاه کاربرد طریق

  آید.در اجرا ةمرحل به شده تدوین هایراهبرد که شود می توصیه رو این از و ؛نددار

 

 )استان(. خوزستان ،میگو تولید ،QSPM ماتریس ،1 الکتره ،(SWOT) سوات ماتریس :ها هواژکلید

 

 مقدمه

 را آن تأممین  ةبهین راهکارهای نیز و پروتئین به زونروزاف نیاز جهان جمعیت کنونی رشد

 از یکی تواندمی و دارد ویژه یجایگاه شیالتی هایفعالیت ،راستا همین در است. ساخته آشکار

 و «صأأید» منبأأع دو از آبزیأأان تولیأأد باشأأد. نیأأاز مأأورد پأأروتئین تولیأأد راهبردهأأای و محورهأأا

 از و اسأت  داشأته  افأزایش  مستمر صورت به ،اخیر دهه هفت در که شود می تممین «پروری آبزی»

 از کأه  رسیده 2141 سال در تن میلیون 469 مرز به ،4791 دهه اوایل در تن میلیون بیست حدود

 اسأت  شأده  حاصأل  پأروری آبأزی  طریأق  از درصأد  11 و صأید  طریأق  از درصد 96 ،میزان این

(FAO, 2016). 722 و جنأو   در آبأی  مأرز  کیلومتر 2911 از بیش داشتن با ایران ،میان این در 

 بأأالقوه اسأأتعداد کأأه اسأأت هأأایی کشأأور معأأدود از یکأأی کشأأور شأأمال در آبأأی مأأرز کیلأأومتر

  .(Iravaniya-Tehrani, 2003; Migleynezhad, 2012) داراسأأت را دریأأایی پأأروری آبأأزی

  حأدود  میأزان،  ایأن  از کأه  شأد  تولیأد  کشأور  در آبأزی  تأن  هأزار  4171 مقأدار  ،4179 سال در
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  آمأأأأد دسأأأأت بأأأأه صأأأأید از تأأأأن( هأأأأزار 611) بقیأأأأه و بأأأأود پرورشأأأأی تأأأأن هأأأأزار 197

(Iran Fisheries Organization statistical yearbook, 2017). سأرانه  مصأرف  کأه  حالی در 

 8/21و  2/22، 21، 8/26، ترتیأأب ، بأأهاقیانوسأأیهن در کشأأورهای صأأنعتی، آسأأیا، اروپأأا و  آبزیأأا

، یعنأی  کیلأوگرم  6/41 تنهأا  (4179ف آبزیان در ایران )در سال مصر سرانه نرخ است، کیلوگرم

 اسأت  بأاتتر  برخأوردار  کأم  و فقیأر  بسیار کشورهای از تنها و دنیا سرانه مصرف نصف از کمتر

Iran Fisheries Organization statistical yearbook, 2017)).  

 کأه  شد باعث ایران آبزیان و شیالت زیربخش درها  گذاری سرمایههای گذشته ، در دهه

 میگأو  پأرورش  صأنعت  میأان،  ایأن  در .یابد توسعه توجه قابل و پایدار روند یک با پروری آبزی

 خوزسأأتان اسأأتان در .(Agha-Mohammadi, 2000) اسأأت شأأده واقأأع صخأأا توجأأه مأأورد

 متقاضأیان  بأه  میگأو  پأرورش  برای مزرعه 441 با هکتاری 4911 مجتمع یک آبادان(، -چوئبده)

 شأیوع  و 4181 سأال  در زودرس سأرمای  بأروز  از ناشأی  خساراتبا توجه به  است. شده واگذار

 اعتماد و دهندگانپرورش مالی توان بیماری، این شدن نهادینه و 4184 سال از سفید لکه بیماری

 کأأه اسأأت نبأأوده حأأدی در نیأأاز مأأورد نقأأدینگی و اعتبأأار تأأممین بأأرای اقتصأأادیهأأای  بنگأأاه

 کننأأأد دنبأأأال جأأأدی صأأأورت هبأأأ را خأأأود فعالیأأأت منطقأأأه ایأأأن دهنأأأدگان پأأأرورش

 Iran Fisheries Organization statistical yearbook, 2017)). مجتمأأع ایأأن ،روایأأن از 

 سأاخت  و تجهیأز  نسأبی  توقأف  بأر  عالوه و است کرده سپری رکود وضعیت در را سال دینچن

 ،اسأتان  ایأن  در ،همچنأین  نرفتنأد.  کشأت  زیأر  به نیز برداری ه بهر آماده استخرهای جدید، مزارع

 گرفتأه  صأورت  بأزر   قطعات قالب در هندیجان منطقه در اراضی هکتار چهار هزار واگذاری

، در سأال  تأازگی  بأه  و ه بأود شد متوقف طراحی و مطالعه مرحله در ،یگوم قیمت افت دلیل هب که

  کشأأت آمأأاده سأأطح بأأه توجأأه بأأا اسأأت. خأأورده کلیأأد آن مطالعأأاتی مراحأأل مجأأدداً ،4179

  اسأأت میگأأو بچأأه قطعأأه میلیأأون 121 بأأر بأأال  مأأزارع سأأاتنه نیأأاز منطقأأه ایأأن در میگأأو

  یسأأأأأتن اسأأأأأتان میگأأأأأوی صأأأأأنعت نیأأأأأاز گأأأأأوی پاسأأأأأخ کنأأأأأونی ظرفیأأأأأت کأأأأأه

( Iran Fisheries Organization statistical yearbook, 2017). میگأو  غأذای  تولیأد  منظور به 
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 قأرار  بأرداری  بهأره  مأورد  4181 سأال  در تأن  سأه هأزار   ظرفیت با میگو غذای تولید ةکارخان نیز

  .(Iran Fisheries Organization statistical yearbook, 2017) گرفت

 از نظأر صأرف  خوزسأتان،  اسأتان  در پرورشأی  یمیگو تولید روندتاکنون،  4189از سال 

 تأوان هأا را مأی   پیشرفت نداب توجه است. داشته چشمگیری یها پیشرفت کشت، زیر سطح توسعه

 رشأد  دلیأل  ،دانست. افزون بر ایأن  استان در زیربخش این عملی و علمی توسعه ای برای پشتوانه

 و بکأر  هأای زمأین  جملأه  از مناسأب هأای   زیرسأاخت  وجأود  در توان می را صنعت این چشمگیر

 ةشد شناخته نسبتاًهای  بازار دسترسی، قابل و شده بومی وریافن آماده، کار نیروی ،غیرقابل کشت

 تنها نه صنعت این .(Iravaniya-Tehrani, 2003) کرد وجو جست آن صادراتی ارزش و جهانی

 بلکأه  کشأور  نیأاز  مأورد  پأروتئین  تأممین  برای بات بسیار غذایی ارزش با محصولی تولید لحاظ به

 آن ةتوسأع  و رشد ،رو این از .است بسیار اهمیت رخورد فراوان ارزآوری و اشتغال ایجاد دلیل به

 افأزایش  بأرای  را هبأرد را بهتأرین  و بایأد  شود واقع مؤثر بسیار ملی اقتصاد شکوفایی در تواند می

 مأورد  یکسأان  طور به راهبردیهای  گزینه تمامی گاه هیچ گرفت. کار به صنعت این در وری بهره

 از زیرا گرفت، نخواهد قرار میگو پرورش صنعتهای  ستشناسان یا همان استراتژیراهبرد توجه

 قرار توجه مورد اجرا قابل و مناسب هایراهبرد از ای مجموعه باید اجرا، قابل عملیهای  راه میان

 را زیأادی هأای   معیأار  و ابعاد باید زیرا ،است دشوار ای وظیفه متناسب هایراهبرد انتخا  گیرد؛

 به ة حاضر،مطالع در رو، از این .(David, 2010) کرد لحاظ هاراهبرد انتخا  در زمان هم طور به

 .ه استشد پرداخته میگو پرورش صنعت توسعه مدیریتی هایراهبرد انتخا  و ارزیابی

که در پی،  است گرفته صورت ایران در میگو پرورش صنعت زمینه در مختلف مطالعات

 بررسأی  بأه  (Ansari and Salami, 2008) سأالمی  و انصأاری  شود. ای از آنها یادآوری می پاره

 کأه  رسأیدند  نتیجأه  ینپرداختند و بد ایران میگوی پرورش صنعت در مقیاس از ناشیهای  صرفه

 است، کرده همراه چالش با را صنعت این که میگو پرورش هزینه بودن بات مشکل با مقابله برای

 بأه  ایأد ب ،منظأور  یندبأ  و داد تقلیأل  تولید،های  هزینه کاهش طریق از را آن ةشد تمام قیمت باید

 تولیأد  (Sareban et al., 2011) همکاران و ساربان کرد. توجه مقیاس از ناشیهای  صرفه ةپدید
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 نتیجأه  و کردنأد  مقایسأه  را میگأو  پأرورش  اسأتخرهای  در جزئأی  و کلأی  برداشت سودآوری و

 میگأوی  تولیأد  میگو، بقای افزایش باعث ها استخر در جزئی برداشت خو  مدیریت که گرفتند

 و شأهرکی  اسأت.  شأده  بیشأتر  خأالص  سود ،نهایت در و بیشتر میگوی تولید تر، بزر  اندازه با

 فعأال  غیرتعأاونی  واحدهای و هاتعاونی عملکرد ارزیابی با ،(Shahraki et al., 2011) همکاران

 دو از اسأتفاده  بأا  واحدها این عملکرد ، به بررسیبلوچستان و سیستان استان در میگو پرورشدر 

 ایأن  نتأایج  .( پرداختنأد BCC )مأدل  فنأی  ییآکار و ناخالص( درآمد )معیار سودآوری شاخص

 از درصأد  29 تنهأا  کأه  حأالی  درت، اسأ  درصأد  89 فنأی  ییآکأار  میأانگین  که داد نشان مطالعه

 سطح بودن ینیپا از ناشی هابنگاه ییآناکار ؛ همچنین،بودند آکار کامالً بررسی مورد واحدهای

 بازنگری برای ،(Kalbassi et al., 2013) همکاران و کلباسی شد.ارزیابی  مدیریتی هایمهارت

 دهه سه طول در پروری آبزی مشکالت وها  پیشرفت توضیح به ،ایران در پروری آبزی توسعه در

 پأرورش  صأنعت  ،سفید لکه سندروم علت به ،اخیر دهه در که داد نشان نتایج پرداختند. ایران در

 توسعه برای زیادی توان دارای ایران داخلیهای  آ  و سواحل ولی ،است خورده شکست میگو

 .است میگو ویژه به پروری آبزی

 هأای راهبرد ارزیأابی  زمینأه  در ی امطالعأه  کأه  تأوان دریافأت   یم پیشین، مطالعات بررسی با

 در توانأد  مأی  ة حاضأر مطالعأ  ،بنأابراین  است. نگرفته صورت میگو پرورش صنعت توسعه مدیریتی

 در رو،ایأن  از شأود.  واقع یدمف میگو پرورش صنعت توسعه برای مناسب مدیریتی هایراهبرد یافتن

 تحلیأل  روش از استفاده با خوزستان استان در میگو پرورش صنعت هایراهبرد ابتدا ة حاضر،مطالع

 تأوان  ، مأی (SWOTمأاتریس سأوات )   تحلیأل  گیأری از  بأا بهأره   شأود.  می بررسی 4سوات ماتریس

 یراهبأرد  یتصأمیمات  و سأپس،  پرداخأت  خأارجی  و داخلأی هأای   محیط تحلیلو تجزیه به نخست،

 بأا  تأوان  نیأز مأی   آن از پس سازد. متوازن محیطیهای  فرصت با را سازمانهای  قوت که دکر اتخاذ

 کأرد  محاسبهرا  سوات ماتریسهای  شاخص نهایی اولویت ،2مراتبی فرآیند تحلیل سلسله از استفاده

                                                                                                                                                   
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 

2. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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 و مقایسأة  2(IIIه )الکتأر  1 الکتأره  و 4کمأی  راهبردی ریزیبرنامه ماتریس های روش از استفاده با و

   پرداخت. هاراهبرد بندی اولویت به این دو روش،

 

 تحقیق روش

هأای   شأاخص  حضأور  با گیری تصمیم یندآفر به که چندمعیاری گیری تصمیمهای  روش

 مسئله برایها  شاخص انواع حضور با را حالت بهترین قادرند پردازند، می متضاد حتی و چندگانه

 چنأدین  شأامل  تصأمیم  یک وقتی ،دیگر یسو از .(Asgharpour, 2016) گیرند نظر در تصمیم

 افأراد هأای   برتری و تمایالت تعامل ةنتیج نهایی تصمیم باشد، متفاوت تمایالت با گیرندهتصمیم

 ثیرمتأ  ای گونأه  بأه  گیأری  تصأمیم  فرآینأد  تحأول  و تغییأر  بر متفاوت های ایده همین و خواهد بود

از  .(Leyva-Lopez and Fernandez-Gonzalez, 2003)که از ابتأدا مأد نظأر نبأود      گذارد می

 از و اسأت  شأده  معرفأی  هأا راهبرد ارزیأابی  برای گوناگون منابع در متعددهای  شاخص کهآنجا 

هأأای  روش نأأدارد، وجأأود هأأاراهبرد انتخأأا  بأأرای گیرنأأدهتصأأمیم یأأک تنهأأا ،دیگأأر سأأوی

  آورد. می فراهم گیری تصمیم برای مناسب یابزار گانه چندهای  معیار با گیری تصمیم

 جأامع  چأارچو   از میگأو،  پأرورش  صأنعت  توسأعه  هأای راهبرد تدوین برای ،رواین از

 و ابزارهأا  کأارگیری  بأه  با ،مدل این در است. شده استفاده (SWOT) سوات مدل راهبرد تدوین

 هأا راهبرد بهتأرین  و شود می پرداخته مختلف راهکارهای ارزیابی و شناسایی به ،خاصهای  مدل

 گأام  شأش  و مرحلأه  چهأار  در راهبأرد  تأدوین  فرآیند شوند. می گزینش گوناگون هایزمینه در

 مرحلأه  (2 شأوند؛  می تعیین تحقیق اهداف شروع: مرحله (4 از: ندا عبارت که ،است شده تدوین

 این ؛شوند می شناسایی خارجی و داخلی اصلی عوامل و اطالعاتبرای تدوین راهبرد،  ورودی:

 مرحلأه  (1 است؛ خارجی عوامل ارزیابی ماتریس و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس شامل مرحله

 وهأا   )فرصت خارجی اصلی عوامل و ها( ضعف وها  )قوت داخلی اصلی عوامل مقایسه: و تطبیق

                                                                                                                                                   
1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

2. ELECTRE III 
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 تطبیأق  ،4خأارجی  -داخلأی  مأاتریس  و سوات ماتریس همچون ابزارهایی از استفاده با ها(تهدید

 خأارجی  و داخلأی  لعوامأ  بأا  متناسب و شده تعیین اهداف با سو هم هاییراهبرد تا شوند می داده

 کمأی  راهبأردی  ریأزی  برنامأه  مأاتریس  از اسأتفاده  بأا  گیری:تصمیم مرحله (1 ؛ وشوند شناسایی

(QSPM،) تعیینها آن نسبی جذابیت و بررسی تطبیق مرحله در شده شناسایی مختلف هایراهبرد 

  .(David, 2010) شود می

 وزن تعیین برای شود.می انجام سوات ماتریسهای  شاخص بندی اولویت بعد، مرحله در

 (AHP) مراتبأی  سلسأله  تحلیأل  روش فرآینأد  از تهدیأدها،  وها  فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط

 وزن نیز و (W1) خارجی و داخلی عوامل از کدام هر وزن داشتن دست در با است. شده استفاده

 نقأاط  هأای  زیرمجموعأه  از کأدام  هر وزن ،(W2تهدیدها ) وها  فرصت ضعف،نقاط  قوت، نقاط

 از مربأوط،  محاسأبات  انجأام  بأرای  شأود.  مأی  محاسأبه  تهدیأدها  وها  فرصت ضعف،نقاط  قوت،

 است. شده استفاده Super Decision افزار نرم

 و (QSPM) کمأی  راهبأردی  ریأزی  برنامأه  سمأاتری  از ،راهبأرد  تأدوین  برای ،نهایت در

هأأای  گزینأأه اولویأأت کمأأی، راهبأأردی ریأأزی برنامأأه مأأاتریس در شأأد. اسأأتفاده 1 الکتأأره روش

 روش ایأن  .(Pearson and Robinson, 2016) شأود  مأی  تعیأین  ،اهمیأت  ترتیأب  بأه  راهبأردی، 

 ،واقأع  در و اسأت  پأذیر  امکان شده انتخا  راهبردیهای  گزینه از کدامیک که دکن می مشخص

  .(Ali-Ahmadi et al., 2004) دکن می بندی اولویت را هاراهبرد این

 دووجهی مقایسات با و دشو می استفاده کیفی و کمیهای  شاخص ، از1 لکترها روش در

 یأک  بأا  قأراردادی  صأورت  بأه  چندشاخصه مسائل آید. می دست هبها آن بندی رتبه ها، گزینه میان

 ایأن  در ارزیأابی  مختلأف هأای   معیار شوند. می بیان برتری مقادیر و معیارها ها، گزینه از مجموعه

 مزیأت  (2 ،راهبأرد  اجأرای  بأرای  نیأاز  مأورد هأای   سأاختار  و زیرسأاختار  (4 :از ندا عبارت مرحله

 حساسیت و طرح زایی اشتغال میزان (9 و ،راهبرد آوریسود (1 ،راهبرد اجرای هزینه (1 رقابتی،

 اجرایأی  و تحقیقاتی مراکز کارشناسان و متخصصان اختیار در که یهای فرم تهیه با نخست، منابع.

                                                                                                                                                   
1. Internal-External (IE) 
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 هأای عنأوان  بأا  هأا راهبرد کلیأه  شأدن  اجأرا  فرض با را معیارها وضعیت انکارشناس گرفت، قرار

 بأه  توصأیفی  مقأادیر  ایأن  ،سأپس  کردنأد.  توصأیف  بأد  بسیار و بد ،متوسط خو ، بسیار خو ،

 معیارهأا  روش بأه  نسبت هاراهبرد تمام ،منظور بدین است. شده تبدیل یک تا پنج عددی مقادیر

 ،کأول  و کأالمین  جأدول  کمأک  به ،سپس آید. می دست هبها آن ارزش میزان و شوند می بررسی

  است. شده جایگزینها آن عددی معادل با وصفیهای  ارزیابی این

 یندبأ  د.شو تعیین معیارها از کدام هر اهمیت میزان باید عملکرد، ماتریس تشکیل از بعد

 در را خأود  نظأرات  تأا  گرفأت  قرار کارشناسان از گروهی اختیار در و شد تهیه هایی فرم ،منظور

نظریأة   روش بأا  معیارهأا  همأه  بأه  بایأد  ؛ بأه دیگأر سأخن،   دهنأد  ارائه معیارها اهمیت میزان مورد

 زوجأی  مقایسه ، پانزدهمنظور بدین شود. داده نمره 2مقاومت در برابر تغییر یا 4های شخصی سازه

 بیشأتر  خوزسأتان  میگوی پرورش صنعت راهبرد انتخا  در یک معیار ثیرتم اندازه هر شد. انجام

  دهد. می اختصاص خود به را بیشتری نمره و است تر مهم معیار آن که گفت توان می ،باشد

 فأراهم  1 الکتأره  روش طریأق  از تصمیم مسئله بندی اولویت امکان قبل، مراحل اجرای با

 و همأاهنگی  مأاتریس  محاسأبه  به ،سپس و تشکیل عملکرد ماتریس ابتدا ،روش این در شود. می

 مقایسأات  بأرای  ای غیررتبأه  رابطه اعتبار درجه باید آنگاه شود. می پرداخته هااهبردر ناهماهنگی

 باید بعدی، گام در شود. محاسبه ناهماهنگی و هماهنگی مقادیر بررسی طریق ازها  گزینه زوجی

 و λ مقادیر است تزم ،منظور بدین د.صورت گیرها آن نهایی بندی رتبه وها  گزینه بندی رتبه پیش

 نظأر  در 1/1 و 49/1 با برابر ،ترتیب به ، β و α مقادیر در تحقیق حاضر، د.شو تعیین S(λ) ،سپس

صأورت   2λ مقأدار  اسأاس  بأر ها  گزینه نزولی و صعودی بندی رتبه باید ،سپس است. شده گرفته

 شود. پرداخته هاراهبرد نهایی بندی رتبهبرای ها آن ترکیب ، بهنهایت در و گیرد

 خبأره  کارشناسأان  توسأط  کأه  اسأت  شأده  اسأتفاده  نامهپرسش فته از حاضر، تحقیق در

 بأاز  الؤسأ  چهأار  شأامل  اول مرحلأه  نامهپرسش .اند شده تکمیل خوزستان میگوی پرورش صنعت

                                                                                                                                                   
1. Personal Constructs Theory (PCT) 

2. Resistance to Change (RTC) 
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 در خوزستان استان -2 چیست؟ خوزستان میگوی پرورش صنعت قوت نقاط شما نظر به -4 بود:

 چیسأت؟  خوزستان میگوی رورشپ صنعتهای  فرصت -1 دارد؟ ضعفی نقاط چه میگو پرورش

هأای   نامهپرسشأ  ولأی  دارد؟ قأرار  خوزسأتان  میگأوی  پرورش صنعت راه سر بر تهدیداتی چه -1

 مقایسأات  (4 ند از:ا داشتند؛ این شش پرسشنامه عبارت مشخصهای  پاسخ با اتتؤس بعد مراحل

 و یداخلأ  عوامأل  ارزیأابی  (2 ،تهدیأدها  وهأا   فرصأت  ضأعف،  نقأاط  قأوت،  نقأاط  بأرای  زوجی

 ،RTC روش بأا هأا   معیار به دهی وزن (QSPM، 1 ماتریس برای جذابیت نمره تعیین (1 خارجی،

 .ای آستانههای  ارزش تعیین (6 و ،عملکرد ماتریس تهیه (9

 اداره کارشناسأان  و خوزسأتان  شأیالت  اداره کارشناسان را حاضر پژوهش آماری جامعه

 صورت به که میگو پرورش زمینه در آگاه و خبره کارشناسان) خوزستان دریایی آبزیان پرورش

 تولیدکننأدگان  نظر ،نتیجه در که اند تشکیل داده ند(ارتباط دار میگو دهندگانپرورش با مستقیم

 مصأاحبه  و حضأوری  مراجعه طریق ازها  بررسی و شده وارد مدل در غیرمستقیم صورت به میگو

 ،آمأاری  جامعأه  کأم  حجأم  و حأوزه  نایأ  در افراد بودن محدود به توجه با است. گرفته صورت

 است. هشد بررسی و انتخا  نمونه عنوان به آماری جامعه کل اطالعات، اعتبار حفظ منظور به

 

 بحث و نتایج

  خارجی و داخلی عوامل شناسائی

 ضأعف،  نقاط قوت، نقاط دقیق، پرسشگری و کارشناسیهای  دیدگاه مند نظام آوری جمع با

  است. دهآم 4 جدول در که ه،شد مشخص خوزستان استان در یگوم صنعت تهدیدهای وها  فرصت
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 خارجی و داخلی عوامل -1 جدول

 پژوهش های یافته ممخذ:

 نماد داخلی عوامل

ط
نقا

 
ت

قو
 

 4S تکثیر جز هب پرورش مراحل تمام در قیمت گران خارجی انسانی نیروی به نیاز عدم و داخلی کارآمد انسانی نیروی وجود

 2S سریع رشد و بات ومتمقا با وانامی میگوی نوع از استفاده

 1S فعالیت باتی سودآوری

 1S میگو پرورش برای شوری نظر از منطقه آ  بودن مناسب

 9S منطقه در پرورش برای فراوان مناسب اراضی وجود

 6S منطقه در جهان میگوی ترین سالم تقریباً تولید

 9S سال در پرورش دوره تعداد افزایش امکان

ط
نقا

 
ف

ضع
 

 4W منطقه میگوی پرورش مزارع در دهی هواهای  دستگاه و مخزنیهای  پاش غذا مانند دهی غذاهای  دستگاه دکمبو

 2W منطقه در فرآوری سیستم ضعف و کارخانه به انتقال و برداشت سنتیهای  روش از استفاده

 1W خرد دهندگان پرورش بازاریابی ضعف

 1W ها بیماری به نسبت میگو بودن حساس

 9W منطقه در فراوان غیرفعال مزارع وجود

 6W میگو غذای تولید صنایع پایین کارآیی

 9W منطقه در میگو پرورش اثر در محیطی زیستهای  آلودگی ایجاد

  خارجی عوامل

ت
ص

فر
 

 ها

 4O دریایی محصوتت سمت به ای تغذیه الگوی تغییر با خارجی تقاضای افزایش

 2O آن برای تقاضا و یکارگان میگوی پرورش امکان

 1O مکانیزاسیون جدیدهای  یفناور و سوخت یارانه دادن نیز و بانکی تسهیالت اعطای زمینه در دولتهای  کمک وجود
 1O محصول این صادرات در بیشتر سودآوری و ارز نرخ شدن شناور

 9O صادرات در تسریع و فرودگاه و هنآ راه مثل ارتباطیهای  راه به دسترسی و منطقه در تجاری آزاد منطقه وجود

 6O صنعت این در مکانیزههای  سیستم کارگیری به افزایش برای شیالت رشته کارشناسان و نامروج از استفاده

 9O میگو تولیدهای  فصل بین میگو پرورشهای  استخر در ماهی تولید امکان

دها
دی

ته
 

 4T برداشت فصل شروع در پایین قیمت

 افراد به تسهیالت این پرداخت در خیرمت و هکتار هر یازا به استان به یتخصیص بانکی تسهیالت میزان بودن ینیپا
 مزارع سازی آماده مرحله برای وام متقاضی

2T 

 1T خارجی تکثیر متخصصان به وابستگی

 1T نامرغو  عمدتاً و غیرقانونی مبادی از تکثیر برای نیاز مورد شیمیایی مواد تممین

 9T سرمازدگی پدیده نیز و سفید لکه بیماری و EMS بیماری ودوج

 6T جهانی بازارهای در محصول نامناسب عرضه ،نهایت در و استاندارد ضعیف جایگاه و بازاریابی ضعف

 9T پرورشی گونه بودن غیربومی

 8T اقتصادی تحریم
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  AHP روش از استفاده با مدل عناصر اولویت تعیین
 هدف اساس بر خارجی و داخلی عوامل اولویت تعیین

 اتنظأر  نقطأه  از ،منظأور  یندب .شد پرداخته خارجی و داخلی عوامل زوجی مقایسه به ابتدا

 مقأأادیر سأأازینرمأأال و هندسأأی میأأانگین روش از گیأأری و بأأا بهأأره  شأأده اسأأتفاده کارشناسأأی

 عوامأل  از کدام هر اهمیت ضریب آمده دست هب اعداد است. شده محاسبه ویژه بردار آمده، دست هب

 مشأارکت هأا   وزن تعیأین  برای کارشناس یک از بیش که زمانی دهد. می نشان را خارجی و داخلی

 آذر عأادل  کأرد.  استفاده هندسی میانگین از توان می ،نهایی وزن یک به رسیدن برای ند،داشته باش

 (Aczél and Saaty, 1983) سأاعتی  و اکأزال  و (Azar and Memariani, 1995) معماریأان  و

از  انأد.  کأرده  معرفأی  زوجأی  مقایسأات  ترکیأب  بأرای  روش بهتأرین  را هندسی میانگین از استفاده

 است. دهآم 2 جدول در آن نتایج که ،شده محاسبه کارشناسان نظرات ندسیه میانگینرو،  این
 خارجی عوامل – داخلی عوامل وزن تعیین -2 جدول

 (W1) ویژه بردار هندسی میانگین داخلی عوامل خارجی عوامل 

 1/112 1/874 1/971 4 خارجی عوامل

 1/999 4/424 4 4/298 داخلی عوامل

 پژوهش های یافته ممخذ:

 هندسأی  میأانگین  کأه  بأوده،  298/4 بأا  برابأر  خأارجی  بأه  داخلی عوامل اهمیت ،براینبنا

 بأوده،  971/1 داخلی به خارجی عوامل اهمیت ،دیگر سوی از .است مختلف کارشناسان نظرات

 از کأدام  هأر  هندسأی  میأانگین  ،2 جأدول  از چهأارم  سأتون  در .اسأت  298/4 نمأره  معکوس که

 شأود.  مأی  تکأرار ها  مقایسه سایر برای روند همین است. شده محاسبه شده انجام زوجی مقایسات

 ازبأیش   999/1 ةشد نرمال وزن با داخلی عوامل ، اهمیتآمده دست هب (W1) ویژه بردار اساس بر

 نأرخ  ةمحاسأب  بأه  نیأازی  ،است گرفته صورت مقایسه یک تنها است. از آنجا که خارجی عوامل

 کرد. اعتماد شده امانج ةمقایس به توان می و ؛نیست ناسازگاری
 هدف اساس بر هاتهدید وها  فرصت ضعف،نقاط  قوت، نقاط اولویت تعیین

 صأورت  بأه  تهدیأدها  وها  فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط از کدام هرباید  ،دوم گام در

 نظأر  از نیأز  منظور یندب گیرد. صورت مقایسه شش ،گزینه چهار این برای ود وش مقایسه زوجی
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 سأازی  نرمأال  و هندسأی  میأانگین  گیأری از روش  و بأا بهأره   شأده  استفاده کارشناسان از گروهی

 از اسأتفاده  بأا  ین،پیشأ  گأام  ماننأد ه اسأت.  شأده  محاسأبه  (W2) ویژه بردار آمده، دست هب مقادیر

 نقأاط  قأوت،  نقأاط  زوجی مقایسه ماتریس شده، که تجمیع کارشناسان نظرات ،هندسی میانگین

 است. دهآم 1 جدول در تهدیدها وها  فرصت ضعف،
 ها تهدید وها  فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط زوجی مقایسه اولویت تعیین -3 جدول

 (W2) ویژه بردار هندسی میانگین تهدیدها ها فرصت ضعف نقاط قوت نقاط 

 1/149 4/286 4/274 4/126 4/188 4 قوت نقاط

 1/291 4/449 4/116 4/646 4 1/694 ضعف نقاط

 1/244 1/864 4/269 4 1/648 1/914 ها فرصت

 1/478 1/819 4 1/987 1/676 1/991 تهدیدها

 پژوهش های یافته ممخذ:

 بیشأتری  اهمیأت  از 149/1 نرمأال  وزن بأا  قأوت  نقأاط  ،آمده دست به ویژه بردار اساس بر

 دارنأد.  قأرار  بعأدی  اولویت در 291/1 وزن با نیز ضعف نقاط برخوردارند. عوامل سایر به نسبت

 نأرخ  برخوردارند. کمتری اهمیت از 478/1 وزن با تهدیدها و 244/1 وزن با اه فرصت همچنین،

 توان می و است؛ 4/1 از تر کوچک که ،آمده دست هب 148/1 نیز شده انجام محاسبات ناسازگاری

  کرد. اعتماد شده انجامهای  مقایسه به
 ها دتهدی وها  فرصت ضعف،نقاط  قوت، نقاط زیرمجموعه اولویت تعیین و مقایسه

 نقأاط  قأوت،  نقأاط  زیرمجموعأه  (،AHPمراتبأی )  فرآینأد تحلیأل سلسأله    از سوم گام در

، کأه البتأه بأرای رعایأت اختصأار، از      شده مقایسه زوجی صورت به تهدیدها وها  فرصت ضعف،

  .شده است خودداریآن در مقالة حاضر  نتایج ارائة
 AHP روش باها  شاخص نهایی اولویت

 هأر  بأرای  ،همچنأین  و هاتهدیأد  و ها فرصت ضعف،نقاط  ،قوت نقاط برای AHP روش

 تأأوان مأأی ،هأأا نایأأن وز اسأأاس بأأر کأأه کنأأد مأأی ارائأأه وزنأأیهأأا آنهأأای  زیرمجموعأأه از کأأدام

 و شأده  انجام محاسبات نتایج کرد. بندی رتبه (SWOT) سوات ماتریس کل در را ها زیرمجموعه

  است. آمده 1 جدول در سوات های شاخص به مربوط اوزان
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 AHP روش باسوات  ماتریسهای  شاخص نهایی اولویت تعیین -4 جدول

 نماد ها شاخص وزن 
 وزن

 اولیه

 وزن

 نهایی

ت
ط قو

نقا
 

149/1 

وجود نیروی انسانی کارآمد داخلی و عدم نیاز به نیروی انسانی خارجی 
 4S 1/497 1/196 جز تکثیر هقیمت در تمام مراحل پرورش ب گران

 2S 1/191 1/122 ی وانامی با مقاومت بات و رشد سریعاستفاده از نوع میگو

 1S 1/191 1/441 سودآوری باتی فعالیت

 1S 1/481 1/199 مناسب بودن آ  منطقه از نظر شوری برای پرورش میگو

 9S 1/411 1/119 وجود اراضی مناسب فراوان برای پرورش در منطقه

 6S 1/119 1/141 ر منطقهترین میگوی جهان د سالم تولید تقریباً

 9S 1/129 1/118 امکان افزایش تعداد دوره پرورش در سال

ف
ضع

ط 
نقا

 

291/1 

های  های مخزنی و دستگاه پاش دهی مانند غذا های غذا کمبود دستگاه
 4W 1/488 1/194 دهی در مزارع پرورش میگوی منطقه هوا

انه و ضعف سیستم های سنتی برداشت و انتقال به کارخ استفاده از روش
2W 416/1 فرآوری در منطقه  1/127 

 1W 1/116 1/444 دهندگان خرد ضعف بازاریابی پرورش

 1W 1/187 1/121 ها حساس بودن میگو نسبت به بیماری

 9W 1/444 1/111 وجود مزارع غیرفعال فراوان در منطقه

 6W 1/166 1/148 کارآیی پایین صنایع تولید غذای میگو

 9W 1/111 1/118 محیطی در اثر پرورش میگو در منطقه های زیست ایجاد آلودگی

ت
ص

فر
 

 ها

244/1 

ای به سمت محصوتت  افزایش تقاضای خارجی با تغییر الگوی تغذیه
 4O 1/119 1/119 دریایی

 2O 1/217 1/192 امکان پرورش میگوی ارگانیک و تقاضا برای آن

و نیز دادن یارانه  اعطای تسهیالت بانکی های دولت در زمینه وجود کمک
 های جدید مکانیزاسیون یفناورسوخت و 

1O 1/111 1/191 

 1O 1/191 1/149 شناور شدن نرخ ارز و سودآوری بیشتر در صادرات این محصول

های ارتباطی مثل راه  در منطقه و دسترسی به راه تجاری وجود منطقه آزاد
 9O 1/419 1/128 صادراتآهن و فرودگاه و تسریع در 

کارگیری  افزایش به براین و کارشناسان رشته شیالت ااستفاده از مروج
 6O 1/429 1/126 های مکانیزه در این صنعت سیستم

 9O 1/111 1/117 های تولید میگو های پرورش میگو بین فصل امکان تولید ماهی در استخر
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 نماد ها شاخص وزن 
 وزن

 اولیه

 وزن

 نهایی

دها
دی

ته
 

478/1 

 4T 1/191 1/141 داشتقیمت پایین در شروع فصل بر

هر هکتار و  یبه استان به ازا یین بودن میزان تسهیالت بانکی تخصیصیپا

خیر در پرداخت این تسهیالت به افراد متقاضی وام برای مرحله مت

 سازی مزارع آماده

2T 1/461 1/114 

 1T 1/164 1/142 وابستگی به متخصصان تکثیر خارجی

 نیاز برای تکثیر از مبادی غیرقانونی و عمدتاًتممین مواد شیمیایی مورد 

 1T 1/187 1/149 نامرغو 

 9T 1/181 1/149 نیز پدیده سرمازدگی و بیماری لکه سفید و EMSوجود بیماری 

عرضه نامناسب  ،ضعف بازاریابی و جایگاه ضعیف استاندارد و در نهایت

 6T 1/141 1/162 محصول در بازارهای جهانی

 9T 1/191 1/141 بودن گونه پرورشیغیربومی 

 8T 1/469 1/111 تحریم اقتصادی

 پژوهش های یافته ممخذ:

 اسأتفاده  با تهدیدها وها  فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط ةزیرمجموع بندی اولویت نتایج

سودآوری باتی  به مربوط وزن بیشترین که دهد می نشان (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از

 ،ترتیب همین به و بوده (1W)دهندگان خرد  ، ضعف بازاریابی پرورشآن از پس و (1S)فعالیت 

 کمتأرین  (4O)ای بأه سأمت محصأوتت دریأایی      افزایش تقاضای خارجی با تغییر الگوی تغذیه

 .داده است اختصاص خود به را وزن
 (SWOT) سوات ماتریس

 از گیری بهره با ،SO هایاهبردر . است شده بیان اجرا قابل هایراهبرد تمام ،9 جدول در

 ،هاتهدید اثر کاهش برای ،ST هایراهبرددر  پردازد. می ها فرصت از برداری بهره به قوت، نقاط

 ضأعف  نقأاط  اثأر  ها، فرصت از گیری بهره با ،WO هایراهبرد در شود. می استفاده قوت نقاط از

 د.ده می کاهش را تهدیدها اثر ،ضعف نقاط کاهش با ،WT هایراهبرد یابد. می کاهش
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 شده تدوین هایراهبرد -5 جدول

 (WO) رقابتی هایراهبرد (SO) تهاجمی هایراهبرد

 (9O 1O 4O 9S) آن توسعه و میگو صادرات موانع رفع

 پرورش مزارع در زمستان فصل در ماهی تولید و پرورش

 (9O 1S) میگو

 (4O 6S) منطقه سالم میگوی برای بازاریابی

 (4O 9S 9S 1S) میگو پرورش عمزار مساحت گسترش

 (6O 4W) میگو پرورش کردن مکانیزه

 (1O 4O 9W) شده تعطیل یمیگوپرورش  مزارع بازگشایی

 (2O 9W) ارگانیک میگوی تولید

 دهی غذا و هوادهیهای  دستگاه کاربرد طریق از سطح واحد در تولید افزایش

 (1O 2W 4W) کارخانه به انتقال و برداشت ننویهای  روش نیز و

 (WT) تدافعی هایراهبرد (ST) کارانه محافظه هایراهبرد

 و داخلی مستعد نیروهای از استفاده با میگو تکثیر مراکز ایجاد

 (8T 4S) خارجی

 (4T 1S) صنعت این برای قیمت بینی پیشهای  امانهس گیری کار به

 نامناسب تغییرات وها  بیماری با مقابله و پیشگیری راهکارهای

 (9T 2S) وهوایی آ 

 

 (9T 1W) ها بیماری برابر در تر مقاوم و جدید گونه میگوی از استفاده

 تولید و میگو تکثیر برای نیاز مورد شیمیایی مواد و اولیه مواد غذا، تولید

 (8T 1T 6W) کشور داخل در SPR و SPF مولدهای

 (6T 1W) یابی بازارهای  تعاونی ایجاد

 بازارهای در عرضه برای محصول الانتق و تولید استانداردهای ارتقای

 (6T 2W) فرآوریهای  روش بهبود و جهانی

 (2T 1W) صنعت این به دولتی تسهیالت مناسب و موقع به پرداخت

 پژوهش های یافته ممخذ:

 خارجی و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس ایجاد

 رش میگوصنعت پرو ضعف و قوت نقاط (،IFE) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس تهیه برای

 مربوط ستون در آمده دست هب AHPروش  از استفاده با که عامل هر وزن و است شده ستفهر

 خارجی( –)داخلی قسمت هر در نیز عامل هر وزن که است توضیح به تزم است. شده درج

 و بررسی کارشناسی گروه دیدگاه از عامل هر موجود وضعیت امتیاز ،همچنین است. شده نرمال

 عامل هر وزن عامل، هر نهایی نمره تعیین برای است. شده درج مربوط، ستون در و شده تعیین

 صنعت نهایی نمره تا است شده محاسبه عامل هر نهایی نمره مجموع و شده ضر  آن امتیاز در

 شود. می عمل گونه همین نیز (EFE) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس تهیه برای شود. مشخص

 از آمده دست هب 729/2 عدد که در آن، دهآم 6 جدول در خلیدا عوامل ارزیابی ماتریس

ماتریس  ،همچنین .است صنعت این ضعف نقاط بر قوت نقاط غلبه نشانگر IFE ماتریس

آمده از  دست به 714/2عدد  که در آن، دهآم 9در جدول  (EFE) ارزیابی عوامل خارجی
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 صنعت است. این خارجیهای  ها بر تهدید نشانگر غلبه فرصت EFEماتریس 
 (IFE) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس -6 جدول

 وزن عوامل داخلی
امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز 

 دار وزن

نقاط 

 قوت

وجود نیروی انسانی کارآمد داخلی و عدم نیاز به نیأروی انسأانی   

 جز تکثیر هقیمت در تمام مراحل پرورش ب خارجی گران
1/176 1 1/189 

 1/442 1 1/119 امی با مقاومت بات و رشد سریعاستفاده از نوع میگوی وان

 1/991 1 1/489 سودآوری باتی فعالیت

 1/186 1 1/176 مناسب بودن آ  منطقه از نظر شوری برای پرورش میگو

 1/211 1 1/196 وجود اراضی مناسب فراوان برای پرورش در منطقه

 1/414 1 1/129 ترین میگوی جهان در منطقه سالم تولید تقریباً

 1/111 1 1/141 امکان افزایش تعداد دوره پرورش در سال

نقاط 

 ضعف

هأأای مخزنأأی و  پأأاش دهأأی ماننأأد غأأذا  هأأای غأأذا کمبأأود دسأأتگاه

 دهی در مزارع پرورش میگوی منطقه های هوا دستگاه
1/189 2 1/499 

های سنتی برداشت و انتقال به کارخانه و ضأعف   استفاده از روش

 ر منطقهسیستم فرآوری د
1/117 2 1/177 

 1/199 2 1/488 دهندگان خرد ضعف بازاریابی پرورش

 1/181 2 1/114 ها حساس بودن میگو نسبت به بیماری

 1/411 2 1/194 وجود مزارع غیرفعال فراوان در منطقه

 1/164 2 1/111 کارآیی پایین صنایع تولید غذای میگو

 1/141 4 1/141 ر پرورش میگو در منطقهمحیطی در اث های زیست ایجاد آلودگی

 2/729  4 جمع

 های پژوهش ممخذ: یافته
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 (EFE) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس -7 جدول

 وزن خارجی عوامل
امتیاز وضع 

 موجود
امتیاز 

 دار وزن

 ها فرصت

ای بأه سأمت    افزایش تقاضای خأارجی بأا تغییأر الگأوی تغذیأه     
 محصوتت دریایی

1/147 1 1/199 

 1/921 1 1/411 کان پرورش میگوی ارگانیک و تقاضا برای آنام
و نیأز دادن   های دولت در زمینه اعطای تسهیالت بانکی وجود کمک
 های جدید مکانیزاسیون یفناوریارانه سوخت و 

1/491 1 1/679 

شأأناور شأأدن نأأرخ ارز و سأأودآوری بیشأأتر در صأأادرات ایأأن   
 محصول

1/118 1 1/491 

هأای ارتبأاطی    در منطقه و دسترسی به راه تجاری دوجود منطقه آزا
 مثل راه آهن و فرودگاه و تسریع در صادرات

1/194 1 1/289 

افأأزایش  بأأراین و کارشناسأأان رشأأته شأأیالت ااسأأتفاده از مروجأأ
 های مکانیزه در این صنعت کارگیری سیستم به

1/169 1 1/261 

هأای   فصأل های پرورش میگو بأین   امکان تولید ماهی در استخر
 تولید میگو

1/122 1 1/169 

 تهدیدها

 1/121 4 1/121 قیمت پایین در شروع فصل برداشت
 یبأه اسأتان بأه ازا    یین بودن میزان تسهیالت بانکی تخصیصیپا

خیر در پرداخت این تسهیالت بأه افأراد متقاضأی    مهر هکتار و ت
 سازی مزارع وام برای مرحله آماده

1/196 2 1/492 

 1/197 2 1/127 متخصصان تکثیر خارجی وابستگی به
تممین مواد شیمیایی مورد نیاز برای تکثیر از مبادی غیرقأانونی و  

 نامرغو  عمدتاً
1/114 2 1/181 

نیأأز پدیأأده   و بیمأأاری لکأأه سأأفید و   EMSوجأأود بیمأأاری  
 سرمازدگی

1/116 2 1/911 

عرضه  ،ضعف بازاریابی و جایگاه ضعیف استاندارد و در نهایت
 امناسب محصول در بازارهای جهانین

1/492 2 1/119 

 1/111 4 1/111 غیربومی بودن گونه پرورشی

 1/462 2 1/184 تحریم اقتصادی

 2/714  4 جمع

 پژوهش های یافته ممخذ:
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 مأاتریس  و داخلأی  عوامأل  ارزیأابی  مأاتریس  از حاصل نمرات باید ،موقعیت تعیین برای

زیأر کأه منطبأق بأر مأاتریس سأوات        ماتریس افقی و عمودی ادابع در را خارجی عوامل ارزیابی

(SWOTاست )  و شأود  مشأخص  بأازار  در پأرورش میگأو   صنعت جایگاه تا داد قرار (4)شکل 

 کرد. مشخص آن برای را مناسب هایراهبرد بتوان

 داخلی عوامل ارزیابی ماتریس نمره                                       
4                             5/2                     1 

نمره 
ارزیابی
 

عوامل
 

خارجی
 

4 

 

 

 

 

5/2 

 

 

 

1 

 

 (SO) تهاجمی

  

 (ST) کارانه محافظه

  مناسبراهبرد 

 

 (WO) رقابتی

 

 (WT) تدافعی

 خارجی و داخلی ماتریس وتحلیل تجزیه -1 شکل

 و داخلأی  عوامأل  ارزیابی یسماتر از آمده دست هب نتایجتر گفته شد،  گونه که پیش همان

 غلبأه  از ناشأی  وضأعیت  این و دارد قرار تهاجمی حالت در وضعیت که است آن بیانگر خارجی

 ،بنأابراین  .است خارجی تهدیدهای برها  فرصت غلبه و داخلی ضعف نقاط بر داخلی قوت نقاط

 قأوت  نقأاط  از اسأتفاده  با که باشد ای گونه به باید پرورش میگو صنعت برای مناسب هایراهبرد

 ،پیداسأت  4 شأکل  از کأه  نانچ شود. پرداخته خارجیهای  فرصت از استفاده حداکثر به ،داخلی

 است. آماده تهاجمی هایراهبرد از استفاده برای شرایط
 (QSPM) راهبردی ریزی برنامه کمی ماتریس

 هتوجأ  مأورد  بایأد  کأه  هاییراهبرد خارجی، و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس به توجه با
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 کأار  هبأ  برایپرورش میگو  صنعتهای  فرصت از )استفاده تهاجمی هایراهبردشامل  د،گیر قرار

 :اند از است، که عبارت قوت( نقاط بهتر گیری

 (4SO) آن توسعه و میگو صادرات موانعرفع  -

 (2SO) میگو پرورش مزارع در زمستان فصل در ماهی تولید و پرورش -

 (1SO) منطقه سالم میگوی برای بازاریابی -

 (1SO) تولید افزایش برای میگو پرورش مزارع مساحت گسترش -

 هأا راهبرد از کدام هر جذابیت شناسایی برای راهبردی ریزی برنامه کمی تحلیل از اینک

 هاراهبرد این ،(QSPM) راهبردی ریزی برنامه کمی ماتریس تشکیل با نخست، .شود می استفاده

 توسأعه  در دارای نقأش عمأده   خأارجی  یأا  و داخلأی  لعوامأ  از کدام هر به و شده بندی اولویت

 است. شده داده ضریب یا وزن (8جدول  راست سمت ستون) خوزستان میگوی پرورش صنعت

 ضأر   بأا  و اسأت  یأک تأا چهأار    از اعأدادی  کارشناسان نظر اساس بر (AS) جذابیتهای  نمره

 جأذابیت  های نمره عمجمو آید. سپس، می دست هب (TAS) جذابیتهای  نمره مجموع درها  وزن

(TAS) ترتیب های جذابیت نمره مجموع از آمده دست هب اعداد شود. می محاسبه راهبرد هر برای 

 ارزیأابی  بأرای  (QSPM) راهبردی ریزی برنامه کمی ماتریس دهد. می نشان را هاراهبرد اولویت

 است. دهآم 8 جدول در تهاجمی هایراهبرد



 118شمارة   ،82اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

33 

 تهاجمی هایراهبرد برای (QSPM) اهبردیر ریزی برنامه کمی ماتریس -8 جدول
 1SO 2SO 3SO 4SO (SWOTسوات )

 AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS اوزان ها شاخص

4O 1/119 1 1/114 4 1/119 1 1/121 1 1/121 
2O 1/192 1 1/498 4 1/192 1 1/498 1 1/241 
1O 1/191 1 1/242 2 1/414 4 1/191 1 1/242 
1O 1/149 1 1/116 4 1/149 1 1/116 2 1/114 
9O 1/128 1 1/449 1 1/186 2 1/199 1 1/186 
6O 1/126 1 1/197 2 1/192 4 126/1  1 1/419 
9O 1/117 4 1/117 1 1/116 4 1/117 4 1/117 
4T 1/141 4 1/141 4 1/141 2 1/21 4 1/141 
2T 1/114 4 1/114 2 1/162 4 1/114 4 1/114 
1T 1/142 4 1/142 4 1/142 4 1/142 4 1/142 
1T 1/149 4 1/149 4 1/149 4 1/149 4 1/149 
9T 1/149 4 1/149 1 1/119 4 1/149 4 1/149 
6T 1/162 2 1/421 4 1/162 1 1/218 4 1/162 
9T 1/141 4 1/141 4 1/141 4 1/141 4 1/141 
8T 1/111 4 1/111 2 1/166 2 1/166 2 1/166 
4S 1/196 1 1/491 2 1/441 4 1/196 1 1/491 
2S 1/122 2 1/111 4 1/122 4 122/1  1 1/188 
1S 1/441 1 1/111 2 1/224 1 1/112 1 1/111 
1S 1/199 1 1/494 4 1/199 4 1/199 1 1/228 
9S 1/119 1 1/416 1 1/416 4 1/119 1 1/484 
6S 1/141 1 1/197 4 1/141 1 1/197 1 1/197 
9S 1/118 1 1/126 2 1/149 4 1/118 1 1/111 
4W 1/194 4 1/194 4 1/194 4 1/194 4 1/194 
2W 1/127 4 1/127 4 1/127 4 1/127 4 1/127 
1W 1/444 4 1/444 4 1/444 1 1/116 4 1/444 
1W 1/121 4 1/121 4 1/121 4 1/121 4 1/121 
9W 1/11 4 1/111 2 1/64 1 1/174 1 1/422 
6W 1/148 4 1/148 2 1/116 4 1/148 4 1/148 
9W 1/118 4 1/118 4 1/118 4 1/118 4 1/118 

 2/1979  2/168  4/9882  2/2119  4 جمع

 پژوهش های یافته ممخذ:
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 انتخأأا  اولویأأت ،(QSPM)کمأأی  راهبأأردی ریأأزی برنامأأه مأأاتریس تحلیأأل اسأأاس بأأر

 بأرای  میگأو  پأرورش  مأزارع  مسأاحت  گسأترش »(، 1SO) 1 راهبأرد  اسأت:  شرح بدین هاراهبرد

 4 راهبأرد  اسأت.  تهأاجمی  راهبأرد  اجأرای  بأرای  راهبرد بهترین ،1979/2 امتیاز با «تولید افزایش

(4SO ،)«1 راهبأرد  و «آن توسأعه  و میگأو  صادرات موانع رفع (1SO) ،« میگأوی  بأرای  بازاریأابی 

 در مأاهی  تولیأد  و پرورش»(، 2SO) 2 راهبرد دارند. قرار اولویت بعدی درجات در «منطقه سالم

 از ،ترتیأب  بأدین  اسأت.  برخوردار اهمیت کمترین از نیز «میگو پرورش رعمزا در زمستان فصل

 اولویأت  در تولید افزایش برای میگو پرورش مزارع مساحت گسترش تهاجمی، هایراهبرد میان

 نمود. توجه نداب بیشتر باید و دارد قرار اول
 سوات ماتریس اساس بر 3 الکتره روش با خوزستان میگوی پرورش صنعت هایراهبرد بندی رتبه

 مأورد هأای   سأاختار  و زیرساختار (4 :از ندا عبارت مرحله این در ارزیابی مختلفهای  معیار

 میأزان  (9 ،راهبرد آوریسود (1 ،راهبرد اجرای هزینه (1 رقابتی، مزیت (2 ،راهبرد اجرای برای نیاز

 و شأدند  ررسأی ب معیارهأا  یندبأ  نسأبت  هاراهبرد تمام نخست، منابع. حساسیت و طرح زایی اشتغال

 جأدول  در سیستم این عملکرد ماتریس صورت به ارزیابی این نتایج آمد. دست هبها آن ارزش میزان

 هأر  شأد.  تعیأین  معیارهأا  از هر کأدام  اهمیت میزان عملکرد، ماتریس تشکیل از پس است. دهآم 7

 تأوان  می ،اشدب داشته خوزستان میگوی پرورش صنعت راهبرد انتخا  در بیشتری ثیرمت معیار اندازه

 وزن از حاصأل  نتأایج  دهد. می اختصاص خود به را بیشتری نمره و است تر مهم معیار آن که گفت

 است. شده ارائه 41 جدول در معیارها
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 عملکرد ماتریس -9 جدول

 معیارها
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4A- 4/849 1 1/118 1/114 1 2/881 آن توسعه و میگو صادرات موانع رفع 

2A - پأرورش  مأزارع  در زمسأتان  فصأل  در ماهی تولید و پرورش 
 میگو

2/621 2/621 1 1/611 1 2 

1A - 4/297 1/114 1 2/287 1/118 1/611 منطقه سالم میگوی برای بازاریابی 

1A - 4/849 1/611 1 1 1 1/741 تولید افزایش برای میگو پرورش مزارع مساحت گسترش 

9A - 4/989 2/287 1 9 1/611 2/621 میگو پرورش کردن مکانیزه 

6A - 2/287 1 1 1/114 1/611 1/611 شده تعطیل یمیگو مزارع بازگشایی 

9A - 4 2/621 1/611 2 1/118 1/118 ارگانیک میگوی تولید 

8A - هأای   دسأتگاه  کأاربرد  طریق از سطح واحد در تولید افزایش
 بأه  انتقال و برداشت ننویهای  روش نیز و دهی ا غذ و هوادهی
 کارخانه

2/621 1 1/611 9 1/611 4/849 

7A - داخلأی  مستعدهای  نیرو از استفاده با میگو تکثیر مراکز ایجاد 
 خارجی و

2/287 1/611 1/611 1/118 2/881 2/287 

41A - 4/297 2/287 1/741 2/287 1/611 2 صنعت این برای قیمت بینی پیشهای  امانهس گیری کار به 

44A - تغییأأرات وهأأا  بیمأأاری بأأا مقابلأأه و پیشأأگیری راهکارهأأای 
 وهوایی آ  نامناسب

2/287 1/611 1/114 1/114 2 2/621 

42A - 4/989 2/287 1/114 1 1/611 2/947 ها بیماری برابر در تر مقاوم و جدید گونه میگوی از استفاده 

41A - تکثیأر  برای نیاز مورد شیمیایی مواد و اولیه مواد غذا، تولید 
 کشور داخل در SPR و SPFهای مولد تولید و میگو

2/287 1 1 1/118 1 1 

41A - 4 1 1/114 1 1/114 1/114 یابی بازارهای  تعاونی ایجاد 

49A - عرضأه  بأرای  محصأول  انتقال و تولید تانداردهایاس ارتقای 
 فرآوریهای  روش بهبود و جهانی بازارهای در

2/287 1/614 1 1/614 2/621 4/989 

46A - 611/1 2 صنعت یندب دولتی تسهیالت مناسب و موقع به پرداخت  1 741/1  1 4 

 پژوهش های یافته ممخذ:
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 معیار وزن و آستانههای  ارزش مقادیر -11 جدول

 معیارها نماد
 وزن

 معیار

 ای آستانه ارزش

 v وتو

 آستانه ارزش

 (p) برتری

 آستانه ارزش

 (q) تفاوتی بی

 ماهیت

 معیار

4C 

 های مورد نیاز  زیرساختار و ساختار

 اجرای راهبرد برای

 

181/49 

 

9/2 

 

4 

 

9/1 
 

MAX 

2C 9/1 99/1 29/2 672/9 مزیت رقابتی MAX 

1C 9/1 4 1 196/21 هزینه اجرای راهبرد MIN 

1C 9/1 4 9/2 164/18 سودآوری راهبرد MAX 

9C 9/1 99/1 2 181/49 زایی طرح میزان اشتغال MAX 

6C 29/1 9/1 9/4 672/9 حساسیت منابع MIN 

 پژوهش های یافته ممخذ:

 شود. می فراهم 1 الکتره روش طریق از تصمیم مسئله بندی اولویت قبل، مراحل اجرای با

 پرداختأه  هأا راهبرد ناهمأاهنگی  و هماهنگی ماتریس محاسبه به ،عملکرد تریسما تشکیل از پس

 مقأادیر  بررسی طریق ازها  گزینه زوجی مقایسات برای ای غیررتبه رابطه اعتبار درجه ،سپس شد.

 نتأایج  ارائه از ،که البته برای رعایت اختصار در مقالة حاضر شد محاسبه ناهماهنگی و هماهنگی

 اسأاس  بأر  خوزسأتان  میگأوی  پأرورش  صأنعت  هأای راهبرد بندی اولویت شد. پرهیز مراحل این

 پردازد( می مطلوبیت میزان بیشترین دارایهای  گزینه تعیین به ابتدا )کهها  گزینه نزولی بندی رتبه

 تعیأین  بأه  ابتأدا  )کأه هأا   گزینأه  صأعودی  بنأدی  رتبأه  پأیش  در هاراهبرد بندیاولویت ،همچنین و

 بنأدی  رتبأه  پیش دو ایجاد از پس شد. انجام پردازد( می مطلوبیت میزان کمترین دارایهای  گزینه

 بنأدی  رتبأه  از حاصأل  نتأایج  ه، کأه آمأد  دست هب نهایی بندی رتبهها آن تلفیق با ،نزولی و صعودی

 کأه  گونأه  همان است. شده ارائه 2 شکل در خوزستان میگوی پرورش صنعت هایراهبرد نهایی

 بأا  سأازگاری  و مطلوبیت بیشترین با ،منطقه سالم میگوی برای ابیبازاری راهبرد د،شو می مالحظه

 میگأأوی تولیأأد راهبأأرد و پأأس از آن، داده اختصأأاص خأأود بأأه را اول اولویأأت معیارهأأا، عمأأده

 طریأق  از سطح واحد در تولید افزایش راهبرد است؛ همچنین، گرفته قرار دوم رتبه در ارگانیک

 در کارخانأه  بأه  انتقأال  و برداشأت  ننویهای  روش نیز و دهی غذا و هوادهیهای  دستگاه کاربرد
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 افأزایش  بأرای  میگأو  پأرورش  مزارع مساحت گسترش هایراهبرد اند. گرفته قرار بعدی اولویت

 برای محصول انتقال و تولید استانداردهای ارتقای آن، توسعه و میگو صادرات موانع رفع تولید،

 قیمأت  بینی پیشهای  امانهس گیری کار به آوری،فرهای  روش بهبود و جهانی بازارهای در عرضه

 مأزارع  بازگشأایی  هأای راهبرد گیرند. می قرار بعدیهای  اولویت در ،ترتیب به ،صنعت این برای

 نیروهأای  از استفاده با میگو تکثیر مراکز ایجاد بازاریابی،های  تعاونی ایجاد و شده تعطیل یمیگو

 تولیأد  و میگأو  تکثیأر  بأرای  نیأاز  مأورد  شأیمیایی  مأواد  و غأذا  تولیأد  و خارجی و داخلی مستعد

 مأزارع  در زمسأتان  فصأل  در مأاهی  تولیأد  و پأرورش  کشأور،  داخأل  در SPR و SPFهای  مولد

 ،دو بأه  دو ترتیأب  بأه  ،صأنعت  یندبأ  دولتی تسهیالت مناسب و موقع به پرداخت و میگو پرورش

میگأوی   از اسأتفاده  راهبأرد  نأد. گیر می قرار بعدهای  رتبه در و بوده تفاوت بی یکدیگر به نسبت

 و میگأو  پأرورش  کأردن  مکأانیزه  هأای راهبرد نیأز  وهأا   بیمأاری  برابأر  در تر مقاوم و جدید ةگون

 آخأر های  اولویت در وهوایی آ  نامناسب تغییرات وها  بیماری با مقابله و پیشگیری راهکارهای

 رند.دا قرار
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 خوزستان گویمی پرورش صنعت هایراهبرد نهایی بندی رتبه -2 شکل

 

 3 الکتره و QSPM روش دو اساس بر هاراهبرد نهایی بندی رتبه

( و QSPMریزی راهبردی کمأی )  های ماتریس برنامه روش از آمده دست هب نتایج مقایسه

 اولویأت  در پأنج  8Aو  4A ،1A ،1A راهبأرد  چهأار  در هر دو روش، که دهد می نشان 1الکتره 

 ،(4A) آن توسأعه  و میگأو  صأادرات  موانأع  رفأع  از: نأد ا ارتعبأ  هأا راهبرد ایأن  دارنأد.  قرار اول
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 افأزایش  بأرای  میگأو  پرورش مزارع مساحت گسترش ،(1A) منطقه سالم میگوی برای بازاریابی

 و دهأی  غأذا  و هوادهیهای  دستگاه کاربرد طریق از سطح واحد در تولید افزایش( و 1A) تولید

 تولیأد  راهبأرد  بأه  مربوط تفاوت بیشترین .(8A) کارخانه به انتقال و برداشت ننویهای  روش نیز

 بأر  امأا  دارد، اختیأار  در را دو رتبأه  ،1 الکتأره  روش اسأاس  بأر  که است (9A) ارگانیک میگوی

 ،همچنأأین اسأأت. داده اختصأأاص خأأود بأأه را یأأازده جایگأأاه ،QSPM مأأاتریس روش اسأأاس

 ایأن  دارنأد.  قأرار  ییانتهأا هأای   اولویت در روش دو هر در 44Aو  41A ،42A ،2A هایراهبرد

 تولیأد  و میگو تکثیر برای نیاز مورد شیمیایی مواد و اولیه مواد غذا، تولید از: ندا عبارتها راهبرد

 در تأر  مقأاوم  و جدیأد  ةگونأ میگوی  از استفاده ،(41A) کشور داخل در SPR و SPFهای  مولد

 و (2A) میگأو  پرورش عمزار در زمستان فصل در ماهی تولید و پرورش ،(42A) ها بیماری برابر

 .(44A) وهأوایی  آ  نامناسأب  تغییأرات  وهأا   بیمأاری  بأا  مقابلأه  و پیشأگیری  بأرای  راهکارهایی

 هأا راهبرد بنأدی  رتبأه  در ، مشابهت زیأادی روش دو بین که گرفت نتیجه چنین توان می ،بنابراین

 دارد. وجود

 

 هاپیشنهاد و گیری نتیجه

 از وسأیع  یا گستره نیز ایران در و است زایشاف حال در سرعت به جهان در میگو پرورش

 میگأو  کشأت  بأرای  که دارد وجود جنو  سواحل امتداد در و غیر قابل کشت مسطحهای  زمین

 اسأت  رشد حال در آرامی به تاکنون 4774 سال از ایران در پرورشی میگوی تولید است. مناسب

 شناسأایی  بأا  اسأت  تزم ،راینبنأاب  انأد.  شأده  تولیأد  ةچرخأ  وارد نیأز  بأزر   مأزارع  از تعدادی و

. شأود  فراهم شیوه بهترین به امروز رقابتی محیط در منابع بقای و موفقیت زمینه برتر،های راهبرد

 بأا  کأه  گرفت نظر در چندمعیاره گیری تصمیم مسئله یک توان می راها راهبرد انتخا  و ارزیابی

تأوالی بهینأه اجأرای     تأوان  مأی  ارزیأابی،  مناسأب  شأیوه  ،آن تبأع  به و کلیدی معیارهای شناسایی

 کرد. تعیین راهبردها را

 در میگأو  پرورش صنعت نیاز موردهای  زیرساخت به توجه با ،نخست حاضر، تحقیق در
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 وهأا   فرصأت  ضأعف،  نقأاط  قأوت،  نقأاط  بنأدی  سأطح  و بنأدی  رتبأه  بأه  نسأبت  خوزستان، استان

 بیشأترین  ،هأا  زیرمجموعأه  بأه  مربأوط  عوامأل  میان در شد. اقدام در استان صنعتاین  یتهدیدها

 قوت( نقاط گروه )از فعالیت باتی سودآوری به، 441/1 و 444/1 های وزن با ،ترتیب به ،اهمیت

اهمیأت بأا    کمترین همچنین، و ضعف( نقاط گروه )از خرد دهندگان پرورش بازاریابی ضعف و

اختصاص  ها( فرصت گروه )از دریایی محصوتت سمت به ای تغذیه الگوی تغییر به 119/1 وزن

 در میگأو  صأنعت  توسأعه  هأای راهبرد ،(SWOT) سوات تحلیل از استفاده با ،آن از پس .داشت

 شأد.  تعیأین  تدافعی و رقابتی کارانه، محافظه تهاجمی، هایراهبرد دسته چهار در خوزستان استان

 ،(729/2 )معأادل  داخلأی  عوامأل  ارزیأابی  مأاتریس  از آمأده  دسأت  هب عدد از استفاده با ادامه، در

 عأدد  بأا  ،همچنأین  و دارنأد  برتأری  صأنعت  ایأن  ضأعف  نقأاط  بأر  قأوت  نقأاط  کأه  شد مشخص

 بأر هأا   فرصأت  کأه  شأد  معلأوم  ،(714/2 )معادل خارجی عوامل ارزیابی ماتریس از دهآم دست به

 پرورش صنعت توان که گرفت نتیجه چنین توان  می ،بنابراین دارند. غلبه صنعت این در هاتهدید

و از  اسأت  مطلأو   خأارجی  عوامأل  بعأد  از هأم  و داخلأی  عوامأل  نظر از مه خوزستان میگوی

 هأای راهبرد گیری کار هب طریق از توان می ،چندان مناسب کنونی آن رغم وضعیت نه علی رو، این

 مأاتریس  روش از استفاده با پژوهش، بعدی بخش در زد. رقم را صنعت این شکوفایی تهاجمی،

 از آمأده  دسأت  هبأ  ةچهارگانأ  هأای راهبرد بنأدی  رتبأه  بأه  ،(QSPM) کمأی  راهبردی ریزی برنامه

 مأزارع  مسأاحت  گسأترش » راهبأرد  تهأاجمی،  هأای راهبرد گروه از شد. پرداخته سوات ماتریس

 شأد.  شأناخته  اجأرا  بأرای  راهبأرد  بهتأرین  ،1979/2 امتیأاز  بأا  ،«تولید افزایش برای میگو پرورش

 گسأترش » هأای راهبرد کأه  گرفأت  تصأور  هأا راهبرد تمام برای نیز کلی بندی رتبه یک ،سپس

 در «آن توسأعه  و میگأو  صادرات موانع رفع»و « تولید افزایش برای میگو پرورش عرازم مساحت

 گرفتند. قرار  اولویت

 وزن معیارهأا  تمأامی  بأرای  (،RTC) مقاومت در برابر تغییأر  روش از استفاده با سرانجام،

هأای   وزن بأا  ترتیأب،  ، بأه «راهبأرد  اجأرای  ةهزینأ »و « راهبرد سودآوری» معیارهای که شد تعیین

 روش از اسأتفاده  بأا  ،سأپس  دادنأد.  اختصأاص  خأود  بأه  را اهمیت باتترین ،196/21 و 164/18
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 بنأدی  رتبأه  پأیش  دو مقایسأه  از کأه  بندی رتبه این شد. پرداخته هاراهبرد بندی رتبه به نیز 1 الکتره

 راهبأرد  کأه  دشأ  صأورت  یندبأ هأا  ردراهب بندی رتبه به منجر ،بود شده حاصل نزولی و صعودی

 خأود  بأه  را اول اولویأت  سازگاری، و مطلوبیت بیشترین با ،«منطقه سالم میگوی برای بازاریابی»

 راهبرد ؛گرفت قرار دوم رتبه در آن از پس نیز «ارگانیک میگوی تولید» راهبرد و داد اختصاص

هأای   روش نیأز  و دهی غذا و یهوادههای  دستگاه کاربرد طریق از سطح واحد در تولید افزایش»

 از اسأتفاده » هأای راهبرد امأا  گرفأت.  قأرار  بعأدی  اولویت در «کارخانه به انتقال و برداشت ننوی

 راهکارهای»و « میگو پرورش کردن مکانیزه»، «ها بیماری برابر در تر مقاوم و جدید ةگونمیگوی 

 قأرار  آخأر هأای   اولویأت  در «وهأوایی  آ  نامناسأب  تغییأرات  وهأا   بیمأاری  با مقابله و پیشگیری

شدند کأه   مقایسه 1 الکتره و QSPM بندی رتبه روش دو از آمده دست به نتایج ،پایان در گرفتند.

 مسأاحت  گسترش»، «منطقه سالم میگوی برای بازاریابی» هایراهبرد ،مقایسه این ةنتیج بر اساس

 افأزایش »و « آن توسأعه  و میگأو  صأادرات  موانع رفع»، «تولید افزایش برای میگو پرورش مزارع

 ننأوی هأای   روش نیأز  و دهأی  غأذا  و هأوادهی های  دستگاه کاربرد طریق از سطح واحد در تولید

 ایأن  در امأا  ؛گرفتنأد  قأرار  اولهأای   اولویأت  در روش دو هأر  در« کارخانأه  به انتقال و برداشت

 روش سأاس ا بأر  کأه  بأوده « ارگانیأک  میگأوی  تولیأد » راهبرد به مربوط تفاوت بیشترین ،مقایسه

 بأه  را یأازده  جایگأاه  ،QSPM مأاتریس  روش اساس بر اما ،شتهدا اختیار در را دو رتبه ،1 الکتره

 نیاز مورد شیمیایی مواد و اولیه مواد غذا، تولید» هایراهبرد ،همچنین است. داده اختصاص خود

 ةگونأ  میگأوی  از اسأتفاده »، «کشأور  داخأل  در SPR و SPFهأای   مولد تولید و میگو تکثیر برای

 پأرورش  مزارع در زمستان فصل در ماهی تولید و پرورش»، «ها بیماری برابر در تر مقاوم و جدید

 در «وهأوایی  آ  نامناسأب  تغییأرات  وها  بیماری با مقابله و پیشگیری برای راهکارهایی»و « میگو

 دارند. قرار انتهاییهای  اولویت در روش دو هر

 شأود کأه   مأی  توصأیه  خوزسأتان  میگأوی  پرورش صنعت خو  اًنسبت موقعیت به توجه با

 نظیأر  شأده  تأدوین  هأای راهبرد تزم، منأابع  موقأع  بأه  تخصأیص  بأا  صأنعت  ایأن  کارانانأدر  دست

 افأزایش  بأرای  میگأو  پأرورش  مأزارع  مسأاحت  گسأترش »، «منطقه سالم میگوی برای بازاریابی»
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 کاربرد طریق از سطح دواح در تولید افزایش»و « آن توسعه و میگو صادرات موانع رفع»، «تولید

 ةمرحلأ  بأه  را «کارخانه به انتقال و برداشت ننویهای  روش نیز و دهی غذا و هوادهیهای  دستگاه

  درآورند. اجرا

 اسأت،  شأده  انجأام  میگأو  صأنعت  بأا  ارتبأاط  در بار اولین برای حاضر تحقیق که آنجا از

 ؛دارد تقویأت  بأه  نیأاز  هأا  بخش زای ا پاره در نفعان، ذی تمامی اطالعات به دسترسی عدم دلیل به

 مشارکت و حاضر ةمطالعهای  یافته از استفاده با ،آینده مطالعات در که شود می پیشنهاد ،بنابراین

 استفاده ،همچنین د.شو تدوین توانمند صنعت این برای تریمؤثر راهبردی برنامه بیشتر، نفعان ذی

 میگأو  پرورش فعالیت به ،حاضر حال در که کشور جنوبیهای  استان در حاضر ةمطالع الگوی از

 صأادرات  و تولیأد  مناسأب  هأای راهبرد کأارگیری  هب و تدوین راستای در تواند می دارند، اشتغال

 باشد. مؤثرها  استان این میگوی
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