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 چکیده

انج ا  د دد در ای ن     ناخخرم ا در اس ناخ خو س     یل  یتکم یلیتبد عی( در توسعه صناTOWS)این پژوهش با هدف کلی تدوین یک مدل راهبردی 
تهدید مشخص و س س  ب ا    6فرصت و  7ضعف،  7قوت،  7یعنی  SWOTچهارگانه  پژوهش ابندا با اسنفاده ا  مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط

بودند که ب ه و ور    های ذیربطبندی ددندد جامعه آماری پژوهش دامل کاردناساخ آگاه و منخصص موضوع در سا ماخاولویت AHPاسنفاده ا  تکنیک 
 Expert Choiceاف اار  و با اس نفاده ا  ن ر    SWOT-AHPنفر به عنواخ نمونه برای مطالعه اننخاب ددندد پردا ش اوالعات با تکنیک  24هدفمند 

ا به خود اخنصاص دادند که های اول تا چهار  رهای پژوهش نشاخ داد که در ار یابی معیارها، نقاط ضعف، تهدید، قوت و فرصت اولویتانجا  ددد یافنه
خرم ا   عاتیکاهش ضا»نقاط قوت نقطه  اخیدر مآمیا بر فضای مفید بودد عالوه بر این ننایج تحقیق نشاخ داد که دهنده غالب بودخ فضای مخاورهنشاخ

، نق اط  «کننده خرما دیتول یبا کشورهاو عد  تواخ رقابت  یضعف فناور»، نقاط ضعف «مناوق یقدرت اقنصاد شیافاا یا  آخ در راسنا نهیو اسنفاده به
و  یدر بخ ش کش اور    یگ اار هیکاهش س رما »د یو نقاط تهد «یاو فله یا  صادرات تک محصول ییو رها یمحصوالت صادرات بیترک رییتغ»فرصت 
 جینن ا  کیاسنراتژ ینواح یبندتیر اولود ،نینقاط هسنندد عالوه بر ا نیترا  مهم یلیتکم یلیتبد عیبه توسعه صنا یابیدر دسن «التینخ رکشتیتوسعه  

 تی  در نهاو  ییراهب رد اقنض ا   یعنی STراهبرد سو  راهبرد یعنی راهبرد انطباقی،  WOراهبرد دو   ی،راهبرد دفاع یعنی WTنشاخ داد که راهبرد اول 
د ود  آمیا بر فضای مفید پیشنهاد میفضای مخاورهبودد با توجه به غالب بودخ  یراهبرد تهاجم یعنی SOراهبرد  یراهبرد در موضوع مورد بررس نیآخر

دود  یرا عد  توجه به این مسئله در اسناخ خو سناخ به عنواخ قطب تولیدکننده خرما ممک ن اس ت    برورف نمودخ نقاط ضعف و تهدید بهای توجه ویژه
 نه ا  دست بدهدد  ناپایری را در بلندمدت به دنبال دادنه بادد و جایگاه خود را در این  میخطرات جبراخ

 
 سا ی، معیشت پایدار، مدل راهبردی، صنایع روسنایی، صنعنیSWOT-AHP: تحلیل های کلیدیواژه

 

   1 مقدمه 

مان دگی من اوق روس  نایی مح دود ب  ودخ    یک ی ا  دالی ل عق  ب  
(د ب رای تح را اقنص ادی    36هاس ت ) های توسعه اقنصادی آخگاینه

برای اسنفاده ا  منابع محل ی   مناوق روسنایی، فراهم کردخ جایگاینی
(د ا  جمل  ه راهبرده  ای توس  عه 51ناپ  ایر اس  ت )ی  ک ام  ر اجنن  اب

ه ا  ها در قالب ایجاد دهراهای روسنایی، صنعنی کردخ آخسکوننگاه
و وری ک ه   (، ب ه 59و نواحی صنعنی در همجوار ای ن من اوق اس ت )   

ا سا ی روسناها منجر به تحول در اقنصاد روس نایی د ده و ب    صنعنی
دود جاب قسمنی ا  جمعیت روسنا تا حدی مشکل بیکاری مرتفع می

س ا ی روس نایی ب ا اس نفاده ا  من ابع      (د واکر  معنقد است صنعنی58)
انجامد و پل ی اس ت   محلی، به تحکیم الگوی تمرکا نیافنن صنایع می
کند و به این ترتیب که میاخ مناوق دهری و روسنایی پیوند ایجاد می
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(د 63ده د ) در نواحی دهری و روسنایی را کاهش م ی اخنالف  ندگی 
پای دار، ص نایع روس نایی مح ور اقنص ادی و      همچنین ا  منظر توسعه

حل عملی برای مشکالت روسنایی است ک ه باع ب بهب ود س ط      راه
 ندگی خانوارهای روسنایی، فراهم ک ردخ م واد اولی ه ب رای ص نایع،      

ظ ارتق ا  و منن وع   حف  ار آوری ا  وریق ص ادرات، ک اهش ض ایعات،    
ها در مناوق روسنایی، کاهش دکاف بین دهر ساخنن کیفیت فرآورده

در این رابط ه ایج اد و توس عه     .(60 و 3، 22) دودو روسنا و غیره می
صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاور ی، راهکاری مناس ب ب رای   

اف اوده محص والت کش اور ی    جلوگیری ا  ضایعات و اف اایش ار ش 
در کنار بخش کش اور ی، ص نایع کوچ ک کلی د     (د 1 و 39، 48) است

 د ود توسعه اقنصادی و ادنغال نیروی انسانی در نواحی روسنایی م ی 
د اسنقرار صنایع کوچک در پیوند ب ا بخ ش کش اور ی ب ه     (53 و 52)

دود عنواخ مکمل، منشا  تحوالت و آثار مثبت در مناوق روسنایی می
به افاایش درآمد، افاایش ار ش افاوده  تواخترین اثرات آخ میا  مهم
وری مناسب محصوالت کشاور ی، ایجاد ادنغال، توسعه اقنصاد و بهره

 (د65 و 57، 10، 17، 28) روسنایی و کاهش فقر روسنایی اداره کرد
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صنایع تبدیلی تکمیلی ا  دو وریق، خرید محصوالت کشاور ی و  
کن د  کاهش فقر کمک میها به کارگیری کشاور اخ فقیر در کارخانهبه
ای ا  ص نایعی او ال    (د صنایع تب دیلی و تکمیل ی ب ه مجموع ه    64)

دود که با انجا  تغییرات فیایکی و دیمیایی بر روی مواد اولیه ب ا  می
بن دی،  آوری و ف رآوری، درج ه  منشا  نباتی و حیوانی نسبت به عم ل 

اصله اقدا  بندی، نگهداری و نیا با اررسانی و تو یع فرآوردهای حبسنه
(د همچنین، این صنایع نق ش مهم ی در امنی ت غ اایی و     14کند )می

دارد ک ه در   (54 و 35، 26) حفظ ار ش غاایی محصوالت کش اور ی 
  (د30دود )نهایت منجر به پایدارسا ی جوامع روسنایی می

بررسی الگوی صنعنی ددخ در دمال هند نشاخ داد که گسنرش  
ایی را کاهش دهد و منجر ب ه معیش ت   صنایع توانسنه است فقر روسن

پایدار روسناییاخ دود، همچنین ک اهش مه اجرت و اف اایش رف اه ا      
دیگر پیامدهای صنایع روسنایی در دمال هند ب ود و ه ر چ ه ص نایع     

های کشاور ی بیشنری در کوچک و صنایع خانگی در ارتباط با فعالیت
(د 12ف ا کن د )  توانست نقش م ثثرتری را در توس عه ای  منطقه بود، می

صنایع تبدیلی ب ه واس طه نق ش و جایگ اه انکارناپایرد اخ در ایج اد       
ادنغال مفید و موثر در نواحی روسنایی و ا  سوی دیگر، به دلیل پیوند 

روس نایی  نه تنها نقش بساایی در توسعه تنگاتنگ با بخش کشاور ی،
ن د  توادر مقیاس محلی دارند، بلکه در دسنیابی کالخ و مل ی نی ا م ی   

رو، تح ول در  سهم قابل قبولی را نصیب نواحی روسنایی کنندد ا  ای ن 
بخش کشاور ی وابسنه به تحول صنعت ب ه وی ژه ص نایع تب دیلی و     
تکمیلی کشاور ی در مناوق روسنایی است، این ص نایع ب ا تکی ه ب ر     

های موجود در روسناها در بخش کش اور ی،  ها و دایسنگیتوانمندی
(، ک اهش بیک اری   47ای در توسعه صنعنی )ندههمواره نقش تعیین کن

ک  اهش فق  ر روس  نایی و جل  وگیری ا  ، (50 و 48) ای و فص  لیدوره
( دارد و  مین  ه 7گرای  ی در روس  ناها )مه اجرت، اد  اعه فرهن  گ ف  ن 

سا ی و بهسا ی نیروی انس انی م اهر و تربی ت ک ارآفرین را در     آماده
ایع تب دیلی و تکمیل ی   (د ایجاد صن43آورد )فراهم میمحیط روسنایی 

اف اوده  راهکاری مناسب برای جلوگیری ا  ض ایعات و اف اایش ار ش  
ای در (د صنایع روس نایی س هم عم ده   24محصوالت کشاور ی است )

کن د  ردد اقنصادی و جاب نیروی انسانی در نواحی روسنایی با ی می
(د 19و در کنار بخش کشاور ی کلید توسعه اقنصادی در نواحی است )

ت رین د روط ال     نی کردخ روس ناها ب ه عن واخ یک ی ا  مه م     صنع
ای و روس  نایی، نق  ش اساس  ی در ورود ب  ه با اره  ای منطق  ه توس  عه

 (د 11) باددالمللی و پیوسنن به به سا ماخ تجارت جهانی دارا میبین
رسیدخ به توسعه کشاور ی به عنواخ بخشی ا  ساخنار اقنص ادی  

این صنایع (د 62 و 42) باددمیصنعنی  کشور نیا مند ایجاد خوداتکایی
د ود  ا  یک سو موجب ارتقای کمی و کیفی محصوالت کشاور ی می

منافع حاصل ا  محصوالت صنعنی در دروخ من اوق  و ا  سوی دیگر، 
دودد من اوقی ک ه ا  لح اق اقنص ادی در س ط       روسنایی منمرکا می

باد ند، ب رای   یک ار ب االیی م    پایینی قرار دارند و دارای تعداد نی روی 

کار و افاایش ادنغال غیرکشاور ی ب رای  جلوگیری ا  مهاجرت نیروی
( اما محدودیت 29اسنقرار صنایع روسنایی است )آناخ بهنرین راهکار، 
ت رین  گااری صحی  ا  مهمگااری و عد  سیاستمالی، ضعف سرمایه

یج (د برخ ی ا  نن ا  6 و 5موانع اسنفاده ا  توانمندی این ص نایع اس ت )  
 دودددر ادامه ارائه میهای داخلی و خارجی پژوهش

در پژوهشی در  مینه تدوین راهبردهای توسعه رنجبر و همکاراخ  
صنایع فرآوری محصوالت باغی در اسناخ مرکای به این ننیجه دست 

و باال  یباغ یفرآور عیصنا داتیتول یباال افاوده نسبناًار شیافنند که 
 بی  ب ه ترت  یفرآور عیصاحباخ صنا یبرا دیتول یهانهاده نهیبودخ ها

و  شیوج ود گ را   نینقاط قوت و ض عف و همچن    نیتربه عنواخ مهم
 عیا  صنا تیحما یسه گانه برا یقوا یریگمیدر سطوح تصم یعا  مل
در گ ردش در   هیب ه س رما   یب اغ  یفرآور عیصنا یباال ا یو ن یفرآور
توسعه  یدهایا و تهدهفرصت نیتربه عنواخ مهم بیبه ترت یکارفصل

در پژوهش ی   پاهانگ(د 45دد ) ییدناسا یدر اسناخ مرکا عیصنا نیا
های توسعه ک ارآفرینی در توس عه ص نایع تب دیلی     در  مینه اسنراتژی

ت ر  روش راحتتکمیلی با روش سوات به این ننیجه رسید که امکاخ ف
 یهاو فقداخ انجمن یکشاور  یلیتبد عیدده صنا یورآمحصوالت فر

عام ل   نیت ر مهم یکشاور  یلیو تکم یلیتبد عیمرتبط با صنا ینیماح
مناس ب و   ییای  جغراف تی  موقع وجود ب ا ار و  و یعوامل داخل اخیدر م

عوام ل   اخی  عامل در م نیترمهم این یقانونریغ و کاذبوجود مشاغل 
(د به اری و همک اراخ در پژوهش ی ب ا عن واخ      41) باد د یم   یخارج
بدیلی و تکمیلی دهرسناخ دبسنر ب ه ای ن   های توسعه صنایع تچالش

ترین مشکالت صنایع تبدیلی د امل ق وانین و   ننیجه رسیدند که مهم
ها و فن اوری، نه ادی و اداری، اقنص ادی و م الی،     مقررات،  یرساخت

(د م رادی و  8آمو ش و نیروی انس انی، م دیرینی و ک ارآفرینی ب ود )    
 یروآف ر  یه ا چ الش  یف  یک لی  تحلهمکاراخ در پژوهشی با عن واخ  

اسناخ کرمانشاه این یافنه حاصل دد ک ه  در  وهیانواع م یلیتبد عیصنا
های فراروی صنایع تب دیلی د امل تنگناه ای ب ا ار،     ترین چالشمهم

ه ا و تح ریم   نیروکار، مسائل م دیرینی، پیام دهای هدفمن دی یاران ه    
ه ای من ولی ص نایع کش اور ی و     اقنصادی، انسجا  ندادنن س ا ماخ 

(د داورپن اه و همک اراخ در بررس ی    34راهبردی بودن د )  برنامهندادنن 
نق  ش ص  نایع تب  دیلی و تکمیل  ی در ک  اهش ض  ایعات محص  والت  
روسناییاخ به این ننیج ه رس یدند ک ه روس ناهایی ک ه دارای ص نایع       

(د اوکل ی در  13تبدیلی و تکمیل ی هس نند، ض ایعات کمن ری دارن د )     
کشورهای آفریقایی به ای ن   پژوهشی در این  مینه در کشور نیجریه و

ترین مش کالت توس عه ص نایع تب دیلی د امل      یافنه رسیدند که مهم
محیط ی،  امکانات  یربنایی ناکافی، فناوری ابن دایی، خط رات  یس ت   

ه ای کش اور اخ و   ه ا و س ا ماخ  وری پایین، عد  وج ود تش کل  بهره
(د ف اگیو و س یلوا در پژوهش ی در غ رب     40پراکندگی م اارع بودن د )  

اجالنجکا اندونای به این یافنه رسیدند که کارآفرینی در ای ن ص نایع   م
در افاایش مشارکت، بهبود کسب و ک ار و ار ش اف اوده محص والت    
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(د آپینینگ و سوالندر در پژوهش ی در  15محلی اثر مثبت دادنه است )
ترین موان ع توس عه ص نایع    کشور آفریقا به این ننیجه رسیدند که مهم

گ ااری و  های مالی، ض عف س رمایه  دامل محدودیتتبدیلی تکمیلی 
ت رین ض عف ای ن ص نایع     گااری ص حی  بودن د و مه م   عد  سیاست

(د مهن ا در پژوهش ی در  مین ه ص نایع     6اسنفاده  یاد ا  ان ریی ب ود )  
تب دیلی و تکمیل ی در کش ور هندوس ناخ ب ه ای ن ننیج ه رس ید ک  ه         

افاایش سط  و ترین نقطه قوت این صنایع فراهم کردخ ادنغال، مهم
های فقر و بیک اری غلب ه   پایداری معیشت روسناییاخ بوده و بر چالش

ای تح ت عن واخ   (د بارگمه ر و همک اراخ در مطالع ه   31کرده اس ت ) 
راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ب اغی اس ناخ خراس اخ ب ا     

ب ه ای ن ننیج ه رس یدند ک ه مش کالت        SWOTاسنفاده ا  ماتری  
ای تب دلی و تکمیل ی در ای ن اس ناخ د امل ع د        اساسی در واح ده 

ریای دقیق صاحباخ صنایع باغی در خرید مواد اولیه و به تبع آخ برنامه
(د بریکاس در تحقیقی در کشور آفریقا ب ه  11مشکالت تولیدی است )
ترین نقطه قوت صنایع کشاور ی ادنغالاایی، این ننیجه رسید که مهم

امکانات و تجهی اات و مش کالت   ترین نقطه ضعف دامل کمبود مهم
(د ساین و همکاراخ در پژوهشی با روش 12دسنرسی به اعنبارات بود )

SWOT های ص نایع تب دیلی و تکمیل ی در کش ور     به بررسی چالش
هندوسناخ پرداخنند و به این ننیجه رسیدند که در دسنرس بودخ مواد 

خ خا  در وول سال و حمای ت دول ت ا  ای ن گون ه ص نایع ب ه عن وا       
ترین نقاط قوت و نیا  ب اال ب ه س رمایه در گ ردش، در دس نرس      مهم

ت رین نق اط ض عف،    نبودخ وسایل و تجهیاات دقیق و پیش رفنه مه م  
گس نرش تولی د محص والت کش  اور ی در س ط  کش ور ب ه عن  واخ       

ترین فرصت و رقابت جهانی کش ورها ب ا یک دیگر در ص ادرات و     مهم
ت رین  صنایع ب ه عن واخ مه م    تحوالت سریع در فناوری مورد اسنفاده

(د کالننری و همکاراخ در پژوهش ی ب ه   56تهدید در این کشور بودند )
ترین مشکالت ص نایع تب دیلی و تکمیل ی    این ننیجه رسیدند که مهم

(د نص رتی و  24های تولیدی است )موانع نهادی، قانونی و گرانی نهاده
تب دیلی و  ه ای ف را روی توس عه ص نایع     ای چ الش ایمانی در مطالعه

ه ای ب روخ روس نایی د امل     تکمیلی در ایراخ را در دو دسنه چ الش 
عوام ل انس انی، اقنص ادی و م  الی و عام ل امکان ات و تس  هیالت و      
 -تنگناهای در روسنایی ا  جمله عوام ل محیط ی، انس انی، اقنص ادی    

(د بن ی اس دی و همک اراخ در    38مالی و عوامل فناوری بیاخ کردن د ) 
وسعه صنایع تبدیلی تکمیلی در دهرس ناخ ب م ب ه    تحقیقی در  مینه ت

 هایاسنراتژ تیلوو( در اWT) یتدافع یاسنراتژ این ننیجه رسیدند که
و  ه ا یتوانمن د  لی  قرار داردد به دل یلیو تکم یلیتبد عیدر توسعه صنا

 عیدر بخ ش ص نا   تی  و خالق یمنطقه، آسنانة نوآور یباال هاتیظرف
 یهو ارائ   یب  ا نگر ا من  دین ییمن  اوق روس  نا یل  یو تکم یلیتب  د

 ه ای و اس نفاده ا  ت واخ   ه ا تیرفع محدود یمناسب برا هایاستیس
(د فاریابی در تحقیق ی ب ا عن واخ    9) است یو کشاور  ییموجود روسنا

 در یبخش کشاور  یلیو تکم یلیتبد عیاسنقرار صنا یامدهایپ لیتحل
د در بع  ب ه ای ن ننیج ه رس ید ک ه       رف ت یدهرسناخ ج یبخش مرکا

 شیاف اا » و «در منطق ه  یکشاور  گاهیگسنرش جا» موارد ،یاقنصاد
 ا ی  ن» یدر بعد اجنماع ،«یگاار هیدر سرما یمشارکت بخش خصوص

 نیب یوسنگیانسجا  و پ شیافاا» و «مربووه یلیتبد عیمنطقه به صنا
 عاتیک اهش ض ا  » یه ا مولف ه   یطیمح ستیو در بعد  « کشاور اخ

ا   «ییمحص والت غ اا   تریبهدادنعرضه » و «یمحصوالت کشاور 
 یدر بخ ش کش اور    یلیو تکم یلیتبد عیاسنقرار صنا امدیپ نیترمهم
ای در این  مینه به این (د مخیری و همکاراخ در مطالعه16) است بوده

 ییدر مناوق روس نا  یلیتبد عیو گسنرش صنا جادیاننیجه رسیدند که 
اجرت ا  د هر ب ه   مه شیموجب افاا ،یدغل یهافرصت یسا نهیبا  م

(د در پژوهشی در  مینه راهکاره ای توس عه   34) است دهیروسناها گرد
صنایع تبدیلی تکمیلی در محصوالت باغی این ننیجه حاصل دد ک ه  

 یک اره موج ود و اح داا واح دها    مهین یا  واحدها یبرداربهره یراب
در اسناخ ما ندراخ ال   است تا موارد مرب وط ب ه عام ل  م اخ      دیجد

و  التیارائ ه د ده، ن رخ تس ه     التیتس ه  ااخی  تور ، نرخ ار ، م )نرخ
در تم ا    یو ع دالت اقنص اد   ابندیو مقررات وضع دده( بهبود  نیقوان
(د جش اری و م رادی در پژوهش ی در  مین ه     68) ه ا اج را گ ردد   سال

 ییراهبرده ا راهبردهای بهبود اقنصاد کشاور ی در ن واحی روس نایی   
 یروین یو توانمندسا  یو کاربرد یصصتخ یآمو ش ها یمانند ارتقا

 یهایگاارهیتحت فشار، تداو  سرما یاریآب یآورگسنرش فن ،یانسان
ه ا  ونقل و سردخانهحمل ژهیاسناخ به و یربناهایدولت در امر توسعه  

ه ای  (د در پژوهش ی در  مین ه ظرفی ت   21) ارائه دد یلیتبد عیو صنا
 نی  بدس ت آم ده ا  ا   جیابراس اس نن   توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 

و  یاجنم اع  ،یاقنص اد  گ ر یسه عوامل د نیدر ب یعامل نهاد قیتحق
 یه ا تی  ظرف تیریدر م د  یادی  تیکننده و اهمنیینقش تع یطیمح
ه ا  تی  ظرف تیریا  آنجا که مد نیداردد بنابرا یلیو تکم یلیتبد عیصنا
 جادیو ا ینهادبر عامل  هیتواخ با تکیاست م فیدهرسناخ ضع نیدر ا
و توس  عه  یمش  ارکن یه  امناس  ب و توس  عه روش ی  یحکمروا کی  

ها در دهرس ناخ کم ک   تیظرف تیریبه بهبود مد یمردم یهاسا ماخ
 ی  ی مانن  دحکمروا اتی  گ  رفنن نظر شیام  ر ب  ا در پ    نی  ک  رد و ا

 یو توس  عه نه  اد یمش  ارکنتوس  عه ،یس  ا تی  ظرف ،یتوانمندس  ا 
 (د32) گرددیم ریپاامکاخ
 

 هامواد و روش

این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجا  دده اس تد ابن دا ب ا    
توجه به اوالعات ثانویه و ادبیات موضوع، اقدا  به دناس ایی مح یط   

ه ا و تهدی دها( موض وع    ها( و بیرونی )فرصتها و ضعفدرونی )قوت
مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه ددد سس  در قالب مدل ترکیب ی  

SWOT-AHP (د 1لیل اوالعات پرداخنه دد )دکل به تجایه و تح 
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 (23چارچوب مفهومی و اجرایی پژوهش ) -1شکل 
 Figure 1- Conceptual and executive framework of research (25) 

 

 منطقه مورد مطالعه با تاکید بر تولید خرما

ی ای  گو 1397بررسی گاارش سالیانه عملکرد مرکا آمار در س ال  
این است که بیشنرین میااخ تولید خرمای کشور در اس ناخ خو س ناخ   

ه ا  درص د ا  نخلس ناخ   91استد در این اسناخ در حال حاضر بیش ا  
درصد تولید خرما ا  ای ن اراض ی    95بادد و بیش ا   یرکشت آبی می

درصد تولید خرما در اسناخ خو سناخ  ی ر   5دود و تنها حدود عاید می
د خرمای خو س ناخ ع الوه ب ر مناس ب ب ودخ ب رای       کشت دیم است

ایراخ دومین تولید کننده  صادرات در صنایع تبدیلی کاربرد خوبی داردد
خرمای دنیا بعد ا  مصر است که حدود یک سو  آخ منعلق به اس ناخ  

خو س ناخ در  اس ناخ  با توجه به توانمن د ب ودخ   (د 27خو سناخ است )
یع تبدیلی در اسناخ به عنواخ حلق ه   مینه تولید خرما و لاو  وجود صنا

واسط اقنصادی بین کشاور ی و صنعت، تعداد واحدهای فرآوری خرما 
(د ای ن در  2) در خو سناخ بسیار کم است و در حد نیا  اس ناخ نیس ت  

حالی است که ا  کل خرمای ما اد بر نیا  محلی، تنها بخش ک وچکی  
 30د ده )ح دود    دودد م ابقی ی ا ض ایع   ا  آخ وارد صنایع تکمیلی می

د ودد ب ه   ها فروخنه و صادر م ی درصد( و یا به قیمت پایین به واسطه

فرصت ب ه ص نعت خرم ای کش ور و      این ترتیب  مینه تحمیل هاینه
(د بن ابراین،  4د ود ) کسب سود هنگفت ب رای بیگانگ اخ ف راهم م ی    

ا  نظر توسعه سط   یرکشت و اف اایش ران دماخ   با این که خو سناخ 
اما ب ه دلی ل مح دودیت در     ،ا پنانسیل بسیار باالیی دارددر بحب خرم

گ ااری و ع د    تخصیص اعنبارات، کم ددخ سهم دول ت در س رمایه  
تواخ گاار در اسناخ، تولیدات خرما رو به کاهش استد میجاب سرمایه

های صادراتی در با ارهای ه دف، حمای ت ا    با حمایت ا  حضور بنگاه
گ اار  بندی محصوالت، جلب س رمایه ههای ارتقای کیفیت و بسنورح

گااری بخش خصوصی، تقویت، تجهیا و توسعه حمل و نقل و سرمایه
ح ل   را بخ ش  ای ن  مشکالت و کمکدر این بخش به صادرات خرما 

توان د نقش ی اساس ی در رون ق     میخرما  توسعه صادرات(د 6، 5نمود )
ن ام ر نیا من د   ها دادنه بادد اما ایتولید در کشور و اسنفاده ا  پنانسیل

ایجاد درایطی است تا تولیدکننده و صادرکننده بنوانند بدوخ مشکل به 
فراهم کردخ  مین ه مناس ب ب ه منظ ور     د لاا تولید و صادرات بسردا ند

تواند ب ه توس عه هرچ ه بیش نر ای ن      تسهیل در امر صادرات خرما می
برای آساخ ددخ صادرات خرم ا در   یایجاد بسنرهای دبخش کمک کند

 (Opportunity) نقاط فرصت

 انتخاب بهترین راهبرد توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما
Selecting the best strategy for the development of date complementary 

conversion industries 

 (Weakness) نقاط ضعف
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کن د،  که صادرکنندگاخ اس ناخ را تقوی ت م ی    سناخ، عالوه بر اینخو
د ام ا  کن  بلکه کمک دایانی نیا به نخلداراخ و تولیدکنندگاخ خرما می

پیش  مینه آخ برخورداری ا  صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب در ای ن  
بخش استد در این راسنا این پژوهش ب ا ه دف ت دوین راهبرده ای     

و تکمیلی خرما در اسناخ خو سناخ انج ا  د ده   توسعه صنایع تبدیلی 
 استد 

نف ر ا  منخصص اخ و کاردناس اخ     24نمونه آماری این پ ژوهش،  
آگاه به موضوع که دامل کاردناساخ تعاونی نخلداری، صنایع تب دیلی  

ه ای گرمس یری   تکمیلی، جهاد کشاور ی و پژوهشکده خرم ا و می وه  
 AHPراس اس تکنی ک   بودد اباار اصلی تحقیق پرسش نامه ب ود ک ه ب   

( و در ب ین نمون ه آم اری تو ی ع د دد      1وراحی و تدوین دد )جدول 
AHP توس ط  ک ه  است داخصه چند گیریتصمیم فنوخ ترینمعروف 
به عنواخ مقیاس و  (18)گردید  ابداع 1970 دهه در اِل ساعنی توماس

(د بن ابراین، تعی ین و خ   34د ود ) و خ برای ه ر معی ار اس نفاده م ی    
ا  فرایند تحلی ل سلس له مراتب ی اس نفاده د دد تجای ه و        گایدارهای

اف اار  در قال ب ن ر    SWOT-AHPتحلیل اوالعات ا  مدل ترکیب ی  
Expert Choice عملیاتی گردیدد 

 
 های زوجیمقادیر ترجیحات برای مقایسه -1جدول 

Table 1- Preference values for pairwise comparisons 

 وزن یا ارزش
Value 

 
 

 هات مقایسهوضعی
Definition 

 یکساخ  1
Equally important   

 اهمیت منوسط  3
Moderate importance 

 بدیهی است که مهم است  5

Obviously important 

 به وور خاص مهم است  7
Particularly important 

 کامالً مهم است  9
Absolutely important 

2, 4, 6 , 8  
 های مجاوربین قضاوت

Between the adjacent 

judgment 
 

در مرحله بعد پ  ا  تعیین و خ هر یک ا  گایدارها براساس نظر 
)نق اط ق وت،    SWOTکاردناساخ با توجه به تلفیق نقاط چهار گان ه  

راهبرد )در هر ناحیه سه راهبرد( اس نخر    12ضعف، فرصت و تهدید( 
اخ اهمی ت آن    AHPگردید ک ه براس اس او اخ اس نخراجی در م دل     

 ها پرداخنه ددد بندی آخبررسی دد و به اولویت
ابااری کارآمد برای دناسایی د رایط محیط ی و    SWOTتحلیل 

های یک سا ماخ اس تد پای ه و اس اس ای ن اب اار کارآم د در       توانایی
ا  ابن  دای کلم  ات   SWOTم  دیریت اس  نراتژیک اس  تد ح  روف   

Strength  ،قوتWeakness     ،ب ه معن ای ض عفOpportunity   ب ه

 (د 18به معنای تهدید است ) Threatمعنای فرصت و 
توان د ب رای   دامل لیسنی ا  عواملی است که می SWOTتحلیل 

توصیف روندهای حال و آینده با بررسی محیط داخلی و خارجی فراهم 
(د سوات یک روش مناس ب ب رای انج ا     Yavuz et al., 2013کند )

توصیف نقاط قوت و ض عف   (د بنابراین،66های موقعینی است )ار یابی
ها و تهدی دهای خ ارجی براس اس تکنی ک     درونی و همچنین فرصت

ه ا و  ه ا، فرص ت  )نقاط قوت، ض عف  SWOTای به نا  دناخنه دده
 (د 20گیرد )تهدیدها( صورت می

هیچ ابااری برای تعی ین اهمی ت    SWOTعالوه بر این، در مدل 
جه ب ه فاکنوره ا ن دارد    گیری با توهای تصمیمعوامل یا ار یابی گاینه

ب رای   AHPمبننی ب ر   SWOT(د در این مطالعه تجایه و تحلیل 55)
به صورت سیسنماتیک ارائ ه   SWOTها در بین عوامل تعیین اولویت

های  وج ی ب ین  عوام ل    دده استد روش ارائه دده با انجا  مقایسه
SWOT (د تجایه و تحلیل ترکیبی 55آید )دناسایی دده به دست می

 (د61پایرد )این مدل وی سه مرحله انجا  میدر 
مرحله اول: تهیه لیسنی ا  عوامل مهم داخلی )ق وت و ض عف( و   

ری ای اس نراتژیک   ها و تهدیدها( ب رای انج ا  برنام ه   بیرونی )فرصت
 فراهم دودد

مرحله دو : مقایسه  وجی معیارها )عوامل داخلی و خ ارجی(  و   -
 ا  ا  عوامل یرمعیارها جهت محاسبه و خ هر کد

مرحله سو : ب رای ب ه دس ت آوردخ اولوی ت نس بی بای د و خ        -
معیارها در  یرمعیارها ضرب دود تا اهمیت نسبی هر یک ا  عوامل به 

 دست آیدد 
ه  ا و ، ی  ک اس  نراتژی مناس  ب ق  وتTOWSا  دی  دگاه م  دل 

ه ا و تهدی دها را ب ه ح داقل ممک ن      ها را به حداکثر و ض عف فرصت
ها و تهدی دها  ها، فرصتین منظور، نقاط قوت، ضعفرساندد برای امی

به صورت  یر پیون د داده   SOو  WT ،ST ،WOدر چهار حالت کلی 
دودد ب ر ای ن   ها اننخاب میهای اسنراتژی ا  بین آخدوند و گاینهمی

خالص ه   2ت واخ در د کل   را م ی  TOWSاساس، چارچوب تحلیل ی  
 نمودد 

هبردهای تدوین دده در م دل  بندی رادر نهایت به منظور اولویت
TOWS     ،به محاسبه و خ گاینه با توجه عوام ل تش کیل دهن ده آخ

ه ا  ماتری  محاسبات و نی تش کیل د د و براس اس می ااخ و خ آخ    
 بندی ددندد اولویت
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 TOWSچارچوب ماتریس تحلیلی  -2شکل 

Figure 2- TOWS analytical matrix framework 
 

 گاری تصمیم: در حالت کلی اگر ن رخ ناس ا گاری   بهبود نرخ ناسا
ها نسبناً قابل قبول است در غیراینصورت بادد ناسا گاری 1/0کمنر ا  

 (د 44 و 37رسد )ها ضروری به نظر میبا نگری در قضاوت

 

 نتایج

 ای کارشناسان مورد مطالعههای فرد و حرفهویژگی

یاخ نش اخ داد  ای پاسخگوهای فردی و حرفهننایج بررسی ویژگی
سال بودد همچنین  87/9با انحراف معیار 85/39که میانگین سنی آناخ 
س ال بودن دد    41/13ب ا انح راف معی ار     64/16میانگین س ابقه آن اخ   

درصد لیسان  بود )ج دول   45/41تحصیالت اکثر پاسخگویاخ معادل 
 (د  2

 
 ای پاسخگویانهای فردی و حرفهویژگی -2جدول 

Table 2- Individual and professional characteristics of the respondents 
 نما

Mode 
 درصد

Percent  
 فراوانی

Frequency 
 مقوالت

Categories 
 متغیر

Variable 

 16.66 4 
 سال 30 ا کمنر 

Less than 30 years 
 سن

Age 
* 62.5 15 

 سال 45تا  30

30 to 45 years 

 20.84 6 
 45بیشنر ا  

More than 45 

 33.33 8 
 سال 15کمنر ا  

Less than 15 years 
 کارسابقه

Work 

experience 
* 54.16 13 

 سال 25تا  15

15 to 25 years 

 12.51 3 
 سال 25بیشنر ا  

More than 25 

 25 6 
 کمنر ا  لیسان 

Less than a bachelor's degree 

 تحصیالت

Education 
* 58.33 14 

 لیسان 

Bachelor 

 16.67 4 
 باالتر ا  لیسان 

More than a bachelor's 

degree 
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 شناسایی عوامل درونی و بیرونی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی -3جدول 

Table 3- Identification of internal and external factors for development of conversion and complementary industries 
 بیرونی عوامل

External factors 
 درونی عوامل

Internal factors 
 تهدید

Threat 
 فرصت

Opportunity 
 ضعف

Weakness 
 قوت

Strength 
T1-  خالی ددخ روسناها ا  سکنه

و افاایش مهاجرت به مناوق 
 صنعنی

T1. Depopulation of 

villages and increased 

migration to industrial 

areas 

O1- و  یبخش کشاور  نیب وندیپ
سا ی مناوق در راسنای صنعنی صنعت

 روسنایی

O1. The link between 

agriculture and industry in the 

direction of industrialization 

of rural areas 

W1- محیطی و افاایش آلودگی  یست
 مصرف باالی انریی

W1. Environmental pollution 

and increased high energy 

consumption 

S1- ا  آخ در  نهیخرما و اسنفاده به عاتیکاهش ضا
 مناوق یقدرت اقنصاد شیافاا یراسنا

S1. Reduction of date waste and its 

optimal use in order to increase the 

economic power of the regions 

T2-  عد  امنیت و ثبات مناوق در
 سا یجهت توسعه صنعنی

T2. Lack of security and 

stability of regions in 

order to develop 

industrialization 

O2- دیو تنوع تول یریپاعطافنا یدارا 
 با ار راتییبا تغ ییجهت سهولت همسو

O2. Has flexibility and variety 

of production to facilitate 

alignment with market 

changes 

W2-  ضعف فناوری و عد  تواخ رقابت
 کشورهای تولید کننده خرمابا 

W2. Weak technology and 

inability to compete with date 

producing countries 

S2- در میاخ شنریو تحرا ب ییایپو جادیا 
 ادنغال مناسب یکشاور اخ به واسطه فراهم آور

S2. Creating more dynamism and 

mobility among farmers by providing 

suitable employment 

T3- گااری در کاهش سرمایه
بخش کشاور ی و توسعه  یرکشت 

 نخیالت

T3. Reduce investment in 

agriculture and develop 

date palm cultivation 

O3- یمحصوالت صادرات بیترک رییتغ 
ی و ا  صادرات تک محصول ییو رها

 ایفله

O3. Changing the composition 

of export products and getting 

rid of single-product 

W3- دبکه  ها و  یرساخت عد  وجود
حمل و نقل مناسب جهت اننقال 

 محصول
W3. Lack of proper 

infrastructure and 

transportation network for 

product transfer 

S3- و وجود ارقا   دیمناسب ا  نظر تول گاهیجا
 و مننوع  خرما در اسناخ مناسب

S3. Suitable position in terms of 

production and the existence of 

suitable and diverse varieties of dates 

in the province 

T4-  تغییر الگوی کشت نامنناسب
 در منطقه

T4. Changing the 

inappropriate cultivation 

pattern in the area 

O4-  وجود منطقه آ اد اروند رود و
ی جهت عرب یبه کشورها یدسنرس

 صادرات محصول

O4. Existence of Arvand River 

free zone and access to Arab 

countries for product export 

W4- درباره  اخیضعف معلومات کارفرما
 یو تجار یحقوق نیقوان

W4. Weak information of 

employers about legal and 

commercial laws 

S4- به  اخییروسنا تینمودخ فعال تریصتخص
مخنلف  یهانهیدر  م واسطه نیروهای منخصص

 یو خدمات یکشاور  ،یصنعن

S4. Making the activities of the 

villagers more specialized through 

specialized forces in various fields of 

industry, agriculture and services 
T5- المللی در ینهای بمحدودیت

تجارت و صادرات محصوالت 
 کشاور ی

T5. International 

restrictions on trade and 

export of agricultural 

products 

O5- و  صادرکنندگاخ هیاسنقرار اتحاد
خرما در  یقاتیتحق یسناد موسسه مل

 اسناخ

O5. Establishment of the 

Exporters' Union and the 

National Date Research 

Institute in the province 

W5-  عینامناسب صنا یابیمکاخ 
 ی لیو تکم یلیتبد

W5. Improper location of 

conversion and 

complementary industries 

S5- یلیتبد عیصنا یافاوده نسبناْ باال ار ش 
 خرما یلیتکم

S5. Relatively high added value of 

date complementary processing 

industries 

T6- یهاناکارآمد بودخ خوده 
 در گادنهخرما  یصنعن

T6. Inefficiency of 

industrial date clusters in 

the past 

O6- و  یامنطقه یهایکاهش نابرابر
 در هر منطقه ینسب تیبه وجود آوردخ ما

O6. Reduce regional 

inequalities and create a 

comparative advantage in each 

region 

W6- ینگیو کمبود نقد یضعف مال 
 خرما یلیتکم عیصنا یهابنگاه

W6. Financial weakness and 

lack of liquidity of date 

complementary industries 

S6 - ی ندگ تیفیسط  رفاه و  ک بهبود   

S6. Improving the level of well-being 

and quality of life 

- 

O7- های مخنلف گااری بخشسرمایه
 )خصوصی، تعاونی و دولنی(

O7. Investment of different 

sectors (private, cooperative 

and public) 

W7- غیضعف در تنوع و تبل 
ا   یلیو تکم یلیتبد عیمحصوالت صنا

 یفیو ک ینظر کم

W7. Weakness in the 

diversity and promotion of 

products of conversion and 

complementary industries in 

terms of quantity and quality 

S7- در  یو باغ یکشاور  یهانیار ش  م شیافاا
 خرما یسا یمناوق صنعن

S7. Increasing the value of agricultural 

and garden lands in date 

industrialization areas 
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در قالب عواملل تکللیل    شناسایی عوامل درونی و بیرونی

 SWOTدهنده ماتریس 

 7نقط ه بیرون ی )   13پ  ا  بررسی ادبیات نظری کامل پژوهش 
 7نقط ه ق وت و    7نقطه درونی ) 14نقطه تهدید( و  6نقطه فرصت و 

ارائ ه د ده    3نقطه ضعف( دناسایی ددد ننایج این بخ ش در ج دول   
 استد
 

سلاای  بندی معیارهلای ملو ر در را  اهمیت نسبی و اولویت

 توسعه صنابع تبدیلی تلمیلی خرما

در این بخش به محاسبه او اخ هر یک ا  معیاره ا پرداخن ه د دد    
ب  رای محاس  به او اخ مرب  وط ب  ه هری  ک ا  معیاره  ا و  یرمعیاره  ا و 

ها و در نهایت تعیین می ااخ ارجحی ت ه ر    همچنین مقایسه  وجی آخ
 1د کل   مطابق با SWOT-AHPیک ا   یرمعیارها در مدل ترکیبی 

مورد ار یابی قرار گرفنندد پ  ا  مقایسه  وجی چهار معیار اصلی مدل 
SWOT ه ا و تهدی دها( در راس نای    یعنی )نقاط قوت، ضعف، فرصت

ها پژوهش توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی مشخص ددندد براساس یاقنه
ب ا و خ نس بی   « نق اط ض عف  »دود، ( مشاهده می3در دکل دماره )

میت را برای توسعه صنایع تبدیلی تکمیل ی خرم ا   بیشنرین اه 461/0
، معی ار  311/0با و خ نس بی  « نقاط تهدید»دارد بعد ا  آخ معیار معیار 

ب ا  « ه ا نقاط فرص ت »و در نهایت  134/0با  وخ نسبی « نقاط قوت»
 در اولویت آخر هسنندد  093/0و خ نسبی 

 

 
 و تکمیلی خرما اهمیت معیارهای تحقیق در توسعه صنایع تبدیلی -3شکل 

Figure 3- The importance of research criteria in development of date conversion and complementary industries 

 

بنلدی ییرمعیارهلا در ارتبلاا بلا     اهمیت نسبی و اولویلت 

 معیارهای توسعه صنایع تبدیلی تلمیلی خرما

بررس ی، در ای ن   پ  ا  تعیین اهمیت هر یک ا  معیارهای م ورد  
مرحله او اخ هر یک ا   یرمعیارها در دسنیابی به توسعه صنایع تبدیلی 

ارائ ه   4تکمیلی خرما برآورد گردیدد ننایج این بخش در جدول د ماره  
تواخ گفت که در میاخ نقاط ق وت  دده استد براساس ننایج جدول می

 شیفااا یا  آخ در راسنا نهیخرما و اسنفاده به عاتیکاهش ضا»نقطه 
و ع د  ت واخ    یض عف فن اور  »، نقاط ضعف «مناوق یقدرت اقنصاد

 بی  ترک ریی  تغ»، نقاط فرص ت  «کننده خرما دیتول یرقابت با کشورها
و « یاو فل ه  یا  صادرات تک محص ول  ییو رها یمحصوالت صادرات

و توس عه   یدر بخ ش کش اور    یگ اار هیکاهش س رما »نقاط تهدید 
توسعه ص نایع تب دیلی تکمیل ی ا     در دسنیابی به « التینخ رکشتی 

 ترین نقاط هسنندد مهم
 

بندی راهبردهای توسعه صلنایع تبلدیلی   تدوین و اولویت

 تلمیلی خرما در اساان خویساان

( ابااری اس ت ک ه ب رای    TOWSهای راهبردی )ماتری  گاینه
گیرد و معموالً این مرحله پ  ا  تدوین راهبردها مورد اسنفاده قرار می

د ودد ای ن م اتری  ب ه م ا کم ک       کار گرفنه میبه  SWOTتحلیل 
کند تا راهبردهای مناسب را تعیین و تعری ف نم اییمد راهبرده ای    می

مخنلف در چهار گروه، بس نه ب ه فض ای راهب ردی موض وع تعری ف       
 (  این راهبردهای دامل موارد  یر استد5دوند )جدول می

در سا ماخ  ییافااحالت هم کی تواندیراهبرد م نیا (:SOراهبرد )
قرار دادنه بادد ت ا   تیموقع نیاست در ا لیما سا مانیکندد هر  جادیا

ها را ب ه ح داکثر   اسنفاده ا  فرصت ها،یا  توانمند یریگبنواند با بهره
 برساندد

سا ماخ اس ت   یخارج تیراهبرد مربوط به وضع نیا (:STراهبرد )
 نی  د اکن د یم   یابی  ار  روخی  ( آخ را در ارتباط با بقوتو نقاط مثبت )

اس ت و   بنا دده داتیدر مقابل تهد سا ماخ یراهبرد براساس توانمند
 استد داتیموجود و کاهش تهد یهایتوانمند شیهدف آخ افاا
یم   یابی  ه ا( را ار  )ضعف یراهبرد نقاط منف این (:WOراهبرد )

هاس تد  فرص ت  شیراهبرد، کاهش نقاط ضعف و اف اا  این دفه دکند
امکاخ اسنفاده  ،یاساس یهاا  ضعف یبرخوردار لیها به دلخسا ماگاه 



 471     ( در توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستانTOWSتدوین مدل راهبردی )

 یآمو د   یه ا دوره یبه دست آمده را ندارند، لاا وراح یهاا  فرصت
را در اس نفاده ا    س ا ماخ  توان د یبردخ نقاط ضعف م نیبه منظور ا  ب

 ها توانمند کنددفرصت
سا ماخ است  یخارج تیراهبرد مربوط به وضع نیا(: WTراهبرد )
یم   یابیار  روخیرو( آخ را در ارتباط با بشیپ داتی)تهد یو نقاط منف

 تا حد امکاخ استد دهایراهبرد، کاهش تهد نید هدف اکند
ی عوام ل در چه ار   مقایسات  وجی و تعی ین او اخ نه ایی کلی ه   

 6ارائه دده استد عالوه بر این، در جدول  5سط  راهبردی در جدول 
ر هر راهبرد مشخص استد براس اس نن ایج   کار رفنه د یرمعیارهای به
هدفمن د ا    یری  گبه ره »ت رین راهب رد در ای ن  مین ه     پژوهش مهم

و ارائ ه   ینیتوس عه ک ارآفر   یموجود در اسناخ در راسنا یهارساختی 
در  یلیو تکم یلیتبد عیتوسعه صنا»و « خدمات مننوع و قابل صادرات

 یگ اار هیسرما قیرا  و یخرما به صورت کارگاه دیمناوق مسنعد تول
ت  رین راهبرده  ا د  امل ب  ود و ض  عیف« یو تع  اون یبخ  ش خصوص  

کمک به دولت  یمرد  و توسعه مشارکت آناخ در راسنا یتوانمندسا »
و  اخییبه روس نا  یتخصص یهاو ارائه آمو ش هانهیتقبل ها قیا  ور

و « یل  یو تکم یلیتب د  عیص نا  ن ه یدر  م تی  من د ب ه فعال  افراد عالقه
و  یلیتب د  عیص نا  راخیم د  نیدر ب   یو دانش   یفک ر  هیرماتوسعه س»

و  یمناسب در مناوق داخل   یابیبا ار یهاجهت توسعه دبکه یلیتکم
 بودد« خار  کشور

بندی نواحی اسنراتژیک نن ایج نش اخ داد   عالوه بر این در اولویت
ح داقل(  -یعنی راهب رد دف اعی )ح داقل    WTکه راهبرد اول بر محور 

نیا نامید، کاسنن ا  « راهبرد بقا »تواخ رد که میاستد هدف این راهب
س ا ی تهدی دات اس تد    های موجود به منظور کاس نن و خنث ی  ضعف

بادد یعنی راهبرد انطباقی )راهب رد  می WOراهبرد دو  در این بخش 
ه ا  حداکثر( این راهبرد در تالش است تا با کاسنن ا  ضعف –حداقل 

های موجود ببردد به عنواخ مث ال در  بنواند حداکثر اسنفاده را ا  فرصت
ی ک س  ا ماخ ممک ن اس  ت در مح یط خ  ارجی خ ود منوج  ه وج  ود     

برداری ا  های خود قادر به بهرههایی دود ولی به واسطه ضعففرصت
تواند اس نفاده  ها نباددد در چنین درایطی اتخاذ راهبرد انطباقی میآخ

 ا  فرصت را فراهم آوردد

 
 یرمعیارهای مورد بررسی در راستای توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرمابندی زاولویت -4جدول 

Table 4- Prioritization of the studied sub-criteria in order to develop complementary date processing industries 

 نرخ ناسازگاری

Incompatibility rate 

 بندی کلی هر زیر معیاراولویت

General prioritization of each 

sub-criterion 

 اولویت نسبی

Relative 

priority 

 زیرمعیار

Sub-

criteria 

 وزن نسبی

Relative 

weight 

 معیار

Criterion 

0.09 

0.045 0.333 S1 

0.134 
 هاقوت

Strength 

0.030 0.218 S2 
0.007 0.049 S3 
0.008 0.057 S4 
0.017 0.125 S5 
0.012 0.088 S6 
0.018 0.131 S7 

0.09 

0.065 0.142 W1 

0.462 
 هاضعف

Weakness 

0.109 0.237 W2 
0.099 0.209 W3 
0.022 0.045 W4 
0.076 0.163 W5 
0.035 0.076 W6 
0.060 0.130 W7 

0.08 

0.016 0.172 O1 

0.093 
 هافرصت

Opportunity 

0.001 0.105 O2 
0.029 0.308 O3 
0.006 0.063 O4 
0.020 0.218 O5 
0.004 0.046 O6 
0.008 0.087 O7 

0.09 

0.098 0.317 T1 

0.311 
 تهدیدها

Threat 

0.019 0.061 T2 
0.106 0.339 T3 
0.019 0.062 T4 
0.047 0.148 T5 
0.023 0.071 T6 
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 های توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلیتعیین راهبرد TOWSماتریس  -5جدول 

Table 5- TOWS matrix of determine the development strategies of conversion and complementary industries 

  (Opportunityها )فرصت (Threatنقاط تهدید )

T1- مهاجرت به  شیددخ روسناها ا  سکنه و افاا یخال
 یمناوق صنعن

T1. Depopulation of villages and 

increased migration to industrial areas 

O1- در راسنای  و صنعت یبخش کشاور  نیب وندیپ
 سا ی مناوق روسناییصنعنی

O1. The link between agriculture and 

industry in the direction of 

industrialization of rural areas 

 

 

ایع راهبردهای توسعه صن TOWSماتریس 

 تبدیلی تکمیلی خرما

 

 
TOWS matrix development strategies 

for date complementary conversion 

industries 

T2- و ثبات مناوق در جهت توسعه  تیعد  امن
 یسا یصنعن

T2. Lack of security and stability of 

regions in order to develop 

industrialization 

O2- جهت سهولت  دیو تنوع تول یریپافعطانا یدارا
 با ار راتییبا تغ ییهمسو

O2. Has flexibility and variety of 

production to facilitate alignment with 

market changes 
T3- گااری در بخش کشاور ی و توسعه کاهش سرمایه

  یرکشت نخیالت

T3. Reduce investment in agriculture and 

develop date palm cultivation 

O3- ا   ییو رها یمحصوالت صادرات بیترک رییتغ
 ایی و فلهصادرات تک محصول

O3. Changing the composition of export 

products and getting rid of single-product 
T4- تغییر الگوی کشت نامنناسب در منطقه 

T4. Changing the inappropriate 

cultivation pattern in the area 

O4- به  یوجود منطقه آ اد اروند رود و دسنرس
 ی جهت صادرات محصولعرب یکشورها

O4. Existence of Arvand River free zone 

and access to Arab countries for product 

export 
T5- المللی در تجارت و صادرات های بینمحدودیت

 محصوالت کشاور ی

T5. International restrictions on trade and 

export of agricultural products 

O5- یسناد موسسه ملو  صادرکنندگاخ هیاسنقرار اتحاد 
 خرما در اسناخ یقاتیتحق

O5. Establishment of the Exporters' Union 

and the National Date Research Institute 

in the province 
T6- در گادنهخرما  یصنعن یهاهناکارآمد بودخ خود 

T6. Inefficiency of industrial date clusters 

in the past 

O6- و به وجود آوردخ  یامنطقه یهایکاهش نابرابر
 در هر منطقه ینسب تیما

O6. Reduce regional inequalities and 

create a comparative advantage in each 

region 
O7- های مخنلف )خصوصی، خشگااری بسرمایه

 تعاونی و دولنی(

O7. Investment of different sectors 

(private, cooperative and public) 
 (Strengthنقاط قوت ) (SOراهبردهای تهاجمی ) (STراهبردهای رقابنی )

ST1-  بهبود سط  تکنولویی و صنعنی سا ی مناوق
 ,S5) روسنایی جهت جلوگیری ا  خالی ددخ روسناها

S6, T1, T2, T6 ) 

ST1. Improving the level of technology 

and industrialization of rural areas to 

prevent the emptying of villages (S5, S6, 

T1, T2, T6)  
ST2- های صنعنی خرما در ترمیم و با سا ی خوده

ها ا  وریق نیرهای گادنه و بهبود سط  فعالیت آخ
هبود تکنولویی در جهت افاایش تواخ مخنصص و ب

 ,S4, S5, T2رقابت با کشورهای صادر کننده خرما )

T5, T6) 

ST2. Repair and reconstruction of 

industrial clusters of dates in the past and 

improve their level of activity through 

SO1- های موجود در گیری هدفمند ا   یرساختبهره
اسناخ در راسنای توسعه کارآفرینی و ارائه خدمات مننوع 

 ( ,O3 O2, S1, S3, S4و قابل صادرات )

SO1. Targeted use of the existing 

infrastructure in province in order to 

develop entrepreneurship and provide 

diverse and exportable services (O3, O2, 

S4, S3, S1) 

 

SO2-  توانمندسا ی مرد  و توسعه مشارکت آناخ در
ها و ارائه راسنای کمک به دولت ا  وریق تقبل هاینه

مند به ی به روسناییاخ و افراد عالقههای تخصصآمو ش
 ,S2, S4فعالیت در  مینه صنایع تبدیلی و تکمیلی )

O7) 
SO2. Empowering the people and 

S1- ا  آخ در  نهیخرما و اسنفاده به عاتیکاهش ضا
 مناوق یقدرت اقنصاد شیافاا یراسنا

S1. Reduction of date waste and its 

optimal use in order to increase the 

economic power of the regions 
S2- کشاور اخ به  در میاخ شنریو تحرا ب ییایپو جادیا

 ادنغال مناسب یواسطه فراهم آور

S2. Creating more dynamism and 

mobility among farmers by providing 

suitable employment 
S3- و وجود ارقا  باال و  دیمناسب ا  نظر تول گاهیجا

 مننوع  خرما در اسناخ

S3. Suitable position in terms of 

production and the existence of suitable 

and diverse varieties of dates in the 

province 
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dedicated forces and improve technology 

to increase competitiveness with countries 

exporting dates (S4, S5, T2, T5, T6) 
ST3- های حماینی گسنرش بیمه و ارائه سیاست

هدفمند ا  صنایع تبدیلی تکمیلی در راسنای افاایش 
 (S4, S5, T2, T5ای  )امنیت دغلی و سرمایه

ST3. Expand insurance and provide 

targeted support policies for 

complementary conversion industries in 

order to increase job and capital security 

(S4, S5, T2, T5) 

developing their participation in helping 

the government by reducing costs and 

providing specialized training to villagers 

and people interested in working in the 

field of conversion and complementary 

industries (O7, S4, S2) 

 
SO3- های انجا  تحقیقات اسنراتژیک درباره تولید گونه

جدید قابل کشت و محصوالت فرآوری جدید با ار ش 
 ,S5افرو ده فراواخ و قابل عرضه به با ارهای جهانی )

S6, O4, O5) 

SO3. Conducting strategic research on the 

production of new cultivable species and 

new processed products with high added 

value and available to global markets (O5, 

O4, S6, S5) 

S4- به واسطه  اخییروسنا تینمودخ فعال تریتخصص
 ،یمخنلف صنعن یهانهیدر  م ی منخصصنیروها
 یو خدمات یکشاور 

S4. Making the activities of the villagers 

more specialized through specialized 

forces in various fields of industry, 

agriculture and services 
S5- یلیتکم یلیتبد عیصنا یافاوده نسبناْ باالار ش 
 خرما

S5. Relatively high added value of date 

complementary processing industries 
S6 - ی ندگ تیفیسط  رفاه و  ک بهبود  

S6. Improving the level of well-being and 

quality of life  
S7- در  یو باغ یکشاور  یهانیار ش  م شیافاا

 خرما یسا یمناوق صنعن

S7. Increasing the value of agricultural 

and garden lands in date industrialization 

areas 
 (Weaknessها )ضعف (WOراهبرد محافظه کارانه ) (WTرابهردهای تدافعی )

WT1-  جلوگیری ا  تغییرات کاربری اراضی و تغییر
الگوی کشت نامناسب در مناوق روسنایی ا  وریق 

 ,W1ر این  مینه )نظارت مناسب و عد  صدور مجو  د

T1, T3, T4) 

WT1. Prevent land use change and change 

inappropriate cultivation pattern in rural 

areas through proper monitoring and non-

issuance of permits in this area (W1, T1, 

T3, T4) 

WT2-  به روسناییاخ  های کم بهرهارائه تسهیالت و وا
های صنعنی در مناوق تاسی  خوده مند بهقهعال

روسنایی جهت پایدارسا ی معیشت و  مننوع نمودخ 
 ( W1, W2, W6, T2, T6فعالیت روسناییاخ )

WT2. Providing low-interest facilities and 

loans to villagers interested in establishing 

industrial clusters in rural areas to 

stabilize livelihoods and diversify the 

activities of villagers (W1, W2, W6, T2, 

T6) 
WT3- های ها نخلداری با  یرساختتوسعه تعاونی

مجها در راسنای کاهش ضایعات و اننقال به موقع 
محصول به عنواخ واسطه بین  نخلداراخ و صنایع تبدیلی 

 (T1, T2, W3, W5تکمیلی )

WT3. Development of palm farming 

cooperatives with infrastructure equipped 

to reduce waste and timely transfer of 

produce as an intermediary between palm 

growers and complementary conversion 

industrie (T1, T2, W3, W5) 

WO1-  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناوق
د خرما به صورت کارگاهی ا  وریق مسنعد تولی

 ,W1, W5گااری بخش خصوصی و تعاونی )سرمایه

O1, O7) 
WO1. Development of conversion and 

complementary industries in areas prone 

to date production as a workshop through 

private and cooperative investment (W1, 

W5, O1, O7) 

WO2- یابی مناسب صنایع ها و مکاخود  یرساختبهب
 تیبه وجود آوردخ ماسا ی و تولیدی در راسنای صنعنی

های گااری بخشمناوق روسنایی با بهبود سرمایه ینسب
 ,W3, W5, W6, O1, O6مخنلف در این  مینه )

O7) 

WO2. Improving the infrastructure and 

proper location of manufacturing 

industries in the direction of 

industrialization and creating a 

comparative advantage in rural areas by 

improving the investment of various 

sectors in this field (W3, W5, W6, O1, 

O6, O7) 

WO3-   توسعه سرمایه فکری و دانشی در بین مدیراخ
های سعه دبکهصنایع تبدیلی و تکمیلی جهت تو

 ,W4با اریابی مناسب در مناوق داخلی و خار  کشور  )

W7, O2, O3, O4) 

WO3. Development of intellectual capital 

and knowledge among managers of 

conversion and complementary industries 

to develop appropriate marketing 

networks in domestic and foreign regions 

(W4, W7, O2, O3, O4) 

W1- یمصرف باال شیو افاا یطیمحستی  یآلودگ 
 یانری

W1. Environmental pollution and 

increased high energy consumption 

W2- یو عد  تواخ رقابت با کشورها یضعف فناور 
 کننده خرما دیتول

W2. Weak technology and inability to 

compete with date producing countries 
W3- دبکه حمل و نقل  ها و  یرساختعد  وجود

 مناسب جهت اننقال محصول

W3. Lack of proper infrastructure and 

transportation network for product 

transfer 
W4- یحقوق نیدرباره قوان اخیضعف معلومات کارفرما 

 یو تجار

W4. Weak information of employers 

about legal and commercial laws 
W5- ی لیو تکم یلیتبد عینامناسب صنا یابیمکاخ 

W5. Improper location of conversion and 

complementary industries 

W6- عیصنا یهابنگاه ینگیو کمبود نقد یضعف مال 
 خرما یلیتکم

W6. Financial weakness and lack of 

liquidity of date complementary industries 

W7- یلیتبد عیمحصوالت صنا غیضعف در تنوع و تبل 
 یفیو ک یا  نظر کم یلیو تکم

W7. Weakness in the diversity and 

promotion of products of conversion and 

complementary industries in terms of 

quantity and quality 
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 بندی راهبردی توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرمااولویت -6جدول 

Table 6- Prioritization of Development Strategic of Complementary Date Processing Industries 
 بندیاولویت

Prioritization 
 وزن کلی

Overall weight 
 کار رفته برای هر راهبردزیرمعیارها به 

Sub-criteria used for each strategy 
 راهبردها 

Strategies 
 

3 0.173  O3 O2, S1, S3, S4,  SO1  

12 0.023  S2, S4, O7  SO2  

9 0.062  S5, S6, O4, O5  SO3  

4 0.258    SO  

6 0.125  S5, S6, T1, T2, T6  ST1  

8 0.085  S4, S5, T2, T5, T6  ST2  

10 0.053  S4, S5, T2, T5  ST3  

3 0.263    ST  

1 0.175  W1, W5, O1, O7  WO1  

7 0.106  W3, W5, W6, O1, O6, O7  WO2  

11 0.049  W4, W7, O2, O3, O4  WO3  

2 0.330    WO  

2 0.174  W1, T1, T3, T4  WT1  

5 0.142  W1, W2, W6, T2, T6  WT2  

4 0.143  T1, T2, W3, W5  WT3  

1 0.459    WT  

 

 
 TOWSبندی راهبردهای تدوین شده براساس ماتریس ویتاول -4شکل 

Figure 4- Prioritize strategies based on the TOWS matrix 

 
ح داقل(   –یعنی راهبرد اقنضایی )حداکثر  STراهبرد سو  راهبرد 

های سیسنم برای مقابله ب ا  گیری ا  قوتاست این راهبرد بر پایه بهره
ف آخ به حداکثر رساندخ نقاط ق وت و  گردد و هدتهدیدات تدوین می

به حداقل رساندخ تهدیدات استد اما در این راهبرد باید محناط عم ل  
تواند ننایج ن امطلوبی را  کرد  یرا اسنفاده نابجا و نسنجیده ا  قدرت می

به بار آوردد در نهایت آخرین راهبرد در موضوع م ورد بررس ی راهب رد    

SO حداکثر( استد به ای ن معن ی ک ه    –یعنی راهبرد تهاجمی )حداکثر
ق وت و   توأم اخ تما  سیسنم به دنبال وضعینی هسنند که قادر باد ند  

های خود را به حداکثر برسانندد برخالف راهبرد دفاعی که یک فرصت
باد دد در  حل کنشگر میحل واکنشی است راهبرد تهاجمی یک راهراه

در جه ت  چنین وضعینی سا ماخ ب ا اس نفاده ا  نق اط ق وت خ ویش      
 (د5های موجود است )دکل گیری ا  فرصتبهره
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 TOWSبندی نواحی استراتژیک با استفاده از ماتریس اولویت -5شکل 

Figure 5- Prioritization of strategic areas using TOWS matrix 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

م  دت در بلندم  دت و کوت  اهتب  دیلی و تکمیل  ی  عیص  نا ج  ادیا
 نی  کشاور اخ خواه د داد ت و گس نرش ا    یبرا یاریبس یهامنفعت

و  د ود یسود کشاور اخ م   شیسط  درآمد و افاا تیباعب تثب عیصنا
 دی  تول شیف راهم خواه د د د ک ه در  م اخ اف اا       یطید را  نیهمچن

آخ  د دخ  عیخا ، مانع ا  ضا داتیتول یمحصوالت و کاهش تقاضا برا
مندی بهره ر ش افاوده عالوهد باال رفنن ادود متیق یو نوسانات منف

کشاور اخ ا  توسعه کشاور ی منجر به دکوفایی و توانمندی اقنصادی 
ها محسوب کشور ترینضعیفجاو  ایراخ یدر فرآورکشور خواهد ددد 

 درا منوجه کشور س اخنه اس ت   یامر خسارات فراوان نیهم کهد دویم
ب دوخ   یارگ ا هیو س رما  یبا هدف عرضه در با ار داخل   عیتوسعه صنا

ب ا ار، باع ب    یه ا و تقاض ا  ه ا ا ی  موج ود و ن  یه ا تی  توجه به ظرف
 نی  ا یه ا ن ه یها شیو اف اا  دیتول تیا  ظرف یبالاسنفاده ماندخ بخش

درست استد در حال حاضر  یایرو نشانگر عد  برنامه دودیم عیصنا
که  دودینشده صادر م یبه صورت خا  و فرآور یمحصوالت کشاور 

 یجه ان  یه ا با اسناندارد دیو مطابقت تول عیصنا نیسعه ابا رونق و تو
را ب ه دس ت    یشنریبهنر و ار ش افاوده ب یصادرات یهابا ار تواخیم

در این راسنا این تحقیق با هدف کلی تدوین راهبردهای توس عه   دآورد
صنایع تبدیلی تکمیلی خرم ا در اس ناخ خو س ناخ انج ا  د دد نن ایج       

قوت و ضعف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل ی  تحقیق در ار یابی نقاط 
خرم ا و   عاتیکاهش ض ا » ترین نقاط قوت داملخرما نشاخ داد، مهم

و  «من اوق  یق درت اقنص اد   شیاف اا  یا  آخ در راسنا نهیاسنفاده به
کشاور اخ ب ه واس طه ف راهم     اخیدر م شنریو تحرا ب ییایپو جادیا»
(؛ 2012بریک اس )  اتبودد این یافنه ب ا مطالع   « ادنغال مناسب یآور

(د 2012(؛ مهنا )2014(؛ فاگیو و همکاراخ )2013آپیانینگ و سوالندر )
باد دد در تحلی ل نن ایج ای ن     همس و م ی  ( 2014داورپناه و همکاراخ )

توان د  تواخ گفت که اسنفاده ا  صنایع تب دیلی تکمیل ی م ی   بخش می
 بخشی ا  ضایعات محص والت خرم ا را ک اهش داده  ی را اس نفاده ا      

ترین آس یب را ب ه   کارگیری راهکارهای مناسب کمصنایع تبدیلی با به
محصوالت تولیدی در  ماخ تو یع و حمل و نق ل دارد و ا  ورف ی ب ا    

افاوده مناسب برای محصوالت تولیدی نخل داراخ ا   آوری ار شفراهم
یک ورف و فراهم آوردخ ادنغال در بخش غیر راع ی موج ب ایج اد    

د ودد در بررس ی نق اط ض عف     وامع روسنایی م ی انگیاه و نشاط در ج
 یو عد  تواخ رقاب ت ب ا کش ورها    یضعف فناور»ننایج نشاخ داد که 

« یل  یو تکم یلیتبد عینامناسب صنا یابیمکاخ »و  «کننده خرما دیتول
ترین نقاط ضعف توسعه صنایع تب دیلی و تکمیل ی خرم ا ب ودد     ا  مهم

(؛ اوالوی ی  2013س والندر ) آپیانین گ و   ننایج این یافنه ب ا مطالع ات  
مطابقت داردد این یافنه بیانگر ای ن موض وع    (2018(؛ پاهانگ )2014)

است در صورتی که صنایع تبدیلی تکمیلی خرما ب ه ص ورت منمرک ا    
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بادد ا  پراکندگی مناسبی برخوردار نبادد موجب افاایش مهاجرت ب ه  
ن ی ب ه   دودد بنابراین، نیا  اس ت ص نایع تب دیلی ح   مناوق صنعنی می

صورت کوچک در مناوق مخنلف ایجاد دود که ای ن ام ر ع الوه ب ر     
کاهش مهاجرت به کاهش ض ایعات کم ک خواه د نم ودد ا  ورف ی      

های مناسبی برخوردار نیست لاا ها و جادهاسناخ خو سناخ ا   یرساخت
رنگ تواخ این ضعف را کمتوسعه صنایع تبدیلی در مناوق مخنلف می

 شت کمک نمایدد نموده و به بهبود معی
ها و تهدی دهای توس عه   همچنین ننایج تحقیق در ار یابی فرصت

 بی  ترک رییتغ»صنایع تبدیلی و تکمیلی در اسناخ خو سناخ نشاخ داد، 
و « یاو فل ه  یا  صادرات تک محص ول  ییو رها یمحصوالت صادرات

خرما در  یقاتیتحق یصادرکنندگاخ و سناد موسسه مل هیاسنقرار اتحاد»
در بخ  ش  یگ  اارهیک  اهش س  رما»ت  رین فرص  ت و مه  م« اس  ناخ
د دخ روس ناها ا     یخ ال »و « التینخ   رکشتیو توسعه   یکشاور 

ت رین نقط ه   مه م « یمه اجرت ب ه من اوق ص نعن     شیس کنه و اف اا  
ف اگیو  های تهدیدآمیا توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما بود که یافنه

(؛ 2018و مس ناخ )   ادهاحم دی (؛ 2018(؛ پاهانگ )2014و همکاراخ )
کندد در تفسیر نن ایج  ا  این یافنه حمایت می (2010نصرتی و ایمانی )

تواخ گفت که اسنفاده ا  صنایع تبدیلی تکمیلی موج ب  این بخش می
دود با فرآوری محصوالت خرما ب ه ان واع مخنل ف محص والت ا      می

صادرات تک محصولی جلوگیری دده و باع ب ار ش اف اوده در ای ن    
دود این امر با توجه به اسنقرار سناد موسسه ملی تحقیقاتی یبخش م

تواند به توسعه خرما بر روی انواع محصوالت قابل فرآوری ا  خرما می
و توانمندی نخل داراخ کم ک نم وده و جایگ اه مناس بی در ص ادرات       

المللی دادنه باددد ام ا ای ن ک ار نیا من د     محصول خرما در جوامع بین
یریت دایسنه است  یرا نگاه یک بعدی به مسائل نظارت مناسب و مد

ممکن است آسیب جدی ب ه بخ ش کش اور ی وارد نمای د و موج ب      
گااری در این بخش دودد لاا با مدیریت مناسب و عد  کاهش سرمایه

تواخ این تهدید را ت ا ح د  ی ادی    صدور مجو های غیرکاردناسی می
 کاهش دادد 

ایج پژوهش فض ای ح اکم در   بندی کلی ننعالوه بر این، در جمع
( W+T مینه موضوع مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه تهدیدآمیا )

( غلب ه داردد  O+Sبادد در واقع فضای تهدیدآمیا بر فضای مفی د ) می
ه ای  ای ب ه نق اط تهدی دآمیا و ض عف    بنابراین، نیا  است توجه وی ژه 

 موجود در اسناخ دودد  

نش اخ داد   جینن ا  کیاسنراتژ یواحن یبندتیدر اولو نیعالوه بر ا 
 ،(ح داقل -)ح داقل  یراهبرد دف اع  یعنی WTکه راهبرد اول بر محور 

–یعنی راهبرد انطباقی )راهبرد حداقل WO شبخ نیراهبرد دو  در ا

–)ح داکثر  ییراهب رد اقنض ا   یعن  ی STراهبرد سو  راهب رد  حداکثر(، 

 SOراهبرد  یراهبرد در موضوع مورد بررس نیآخر تیدر نهاو ( حداقل
در این راسنا ب ا توج ه   د است( حداکثر – ثر)حداک یراهبرد تهاجم یعنی

راهب رد وراح ی د ده،     12بن دی  بن دی ب ه نن ایج اولوی ت    به اولویت
 دودد ترین راهبردها به عنواخ پیشنهاد در این  مینه ارائه میمهم

موج ود در اس ناخ در    یه ا رس اخت یهدفمن د ا     یریگبهره -1
 دو ارائه خدمات مننوع و قابل صادرات ینیعه کارآفرتوس یراسنا
خرم ا   دی  در مناوق مسنعد تول یلیو تکم یلیتبد عیتوسعه صنا -2

 یو تعاون یبخش خصوص یگاارهیسرما قیا  ور یبه صورت کارگاه
کش ت   یالگ و  ریی  و تغ یاراض   یکاربر راتییا  تغ یریجلوگ -3

س ب و ع د  ص دور    نظارت منا قیا  ور یینامناسب در مناوق روسنا
 دنهی م نیمجو  در ا

 مند ب ه عالقه اخییبه روسنا کم بهره یهاو وا  التیارائه تسه -4
 یدارس ا  یجه ت پا  ییدر من اوق روس نا   یص نعن  یهاخوده  یتاس
 داخییروسنا تیو  مننوع نمودخ فعال شتیمع

مجه ا در   یه ا رس اخت یب ا    ینخل دار  یه ا یتوسعه تع اون  -5
و اننقال به موقع محصول به عن واخ واس طه    تعایکاهش ضا یراسنا

 یدلیتکم یلیتبد عینخلداراخ و صنا  نیب
 عیو توس عه ص نا   ج اد یا  ا یریو جلوگ یبهبود سط  تکنولوی -6
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در  یدی  تول عیمناس ب ص نا   یابی  و مک اخ  هارساختیبهبود   -7
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Introduction: A common definition of agro-processing industry refers to the subset of manufacturing that 

processes raw materials and intermediate products derived from agricultural sector. Thus, agro-processing 

industry means transforming products originating from agriculture, forestry and fisheries. Indeed, it includes a 

very large part of agricultural production undergone some degree of transformation between harvesting and final 

use. The industries that use agricultural, fishery and forest products as raw materials comprise a very varied 

group. They range from simple preservation (such as sun drying) and operations closely related to harvesting the 

production, by modern, capital-intensive methods, of such articles as textiles, pulp and paper agriculture and 

industry have traditionally been viewed as two separate sectors both in terms of their characteristics and their 

role in economic growth. Agriculture has been considered the hallmark of the first stage of development, while 

the degree of industrialization has been considered to be the most relevant indicator of a country’s progress along 

the development path. Moreover, the proper strategy for growth has often been conceived as one of a more or 

less gradual shift from agriculture to industry, with the onus on agriculture to finance the shift in the first stage. 

Development of complementary industries and agriculture can be a good way to prevent injuries and to increase 

the value-added agricultural products. Given that in developing countries, especially in Iran, almost one-fourth of 

agricultural products are wasted only due to lack of storage facilities and conserving industries. Agro-processing 

industries, as a part of rural development process, can play a great role in preventing the waste of agricultural 

products, producing added value products, increasing rural families’ income, improving productivity, and 

increasing the share of industrial employment in rural areas. Many of the industries using agricultural raw 

materials have in fact those characteristics that make them particularly suitable for the circumstances of many 

developing countries. Where the raw material represents a large proportion of total costs, its availability at a 

reasonable cost can often offset such disadvantages such as lack of infrastructure or skilled labor. Furthermore, 

for many agro industries, a small plant may be economically efficient, which is another important factor in 

developing countries where the domestic market is limited by low purchasing power and sometimes by the small 

size of the market itself. Therefore, this research aimed at the overall Design Strategic Model for Development 

of Complementary Date Conversion Industries in Khuzestan Province. Since Khuzestan province is the first date 

producer in Iran. 

Methodology: This research was conducted to compile a strategic model (TWOS) in developing industry of 

date palm complementary and processing in Khuzestan province. In this research, firstly, by using analytical 

studies and literature review, the subject of the four SWOT points including: 7 weaknesses, 7 opportunities, 7 

strengths, and 6 threats were identified, and then were prioritized by the AHP technique. The statistical 

population of this study included experts in relevant organizations that 24 of them were selected, purposefully as 

a sample for the study. Data processing was performed using SWOT-AHP technique and using Expert choice 

software.  

Results and Discussion: Findings showed that in evaluating the criteria, weaknesses, threats, strengths, and 

opportunities were ranked from best to worst, respectively, which indicates the dominance of risky space over 

useful space. Furthermore, the results showed that among the strengths, “reduction of date waste and its optimal 

use in order to increase the economic power of the regions” was the most important point. In addition, among the 

weaknesses, “technology weakness, and inability to compete with date producing countries” was the most 

prominent point. For opportunities; “changing in composition of export products, and getting rid of single-

product and bulk export”, and also for the threat points,” reducing investment in agricultural sector and 

developing date palm cultivation” were the most influential points. Furthermore, in prioritizing strategic areas, it 

was concluded that the first strategy was WT (defense strategy), the second strategy was WO (adaptive strategy). 
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Furthermore ST strategy (contingency strategy) was third, and finally SO strategy (invasion strategy) was the 

last strategy. Considering the predominance of hazardous space over useful space, it is recommended to pay 

special attention to this issue, because neglecting it in Khuzestan province, as a center of date production, would 

cause irrecoverable risks in long term. 
 
Keywords: Industrialization, Rural industries, Strategic model, Sustainable livelihood, SWOT-AHP analysis 
 


