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 چکیده
-کند. این پتانسیلای بازی تواند نقش موثری را در توسعه اقتصاد ملی و منطقهای است که میهای گستردهبخش کشاورزی دارای پتانسیل

های درست و بهینه، جزئی ضروری در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه تلقی شوند. از طرفی شناسایی گذاریها، قادرند در صورت سرمایه
های شغلی جدید، توسعه روستاها، کاهش تواند موجب تقویت امنیت غذایی، ایجاد فرصتمی های موجود در منطقهها و پتانسیلتوانمندی

های رشد و توسعه کشاورزی استان استفاده شود. از اینرو در های اقتصادی شده و در جهت حل تنگناها و رفع چالشقر و تنوع در فعالیتف
ها و تهدیدهایی که بخش کشاورزی استان ها، فرصتها، قوتمطالعه حاضر سعی شد تا به شناسایی عوامل درونی و بیرونی، اعم از ضعف

 های منطقی و بهینه در این راستا ارائه شود.با آنها روبرو است پرداخته شده و استراتژیآذربایجان شرقی 

 

 SWOTبخش کشاورزی، توسعه اقتصادی، تحلیل  کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
سازد، از جمله های اقتصادی متمایز میهایی است که آن را از دیگر فعالیتهای کشاورزی به طور کلی دارای ویژگیفعالیت

ها به شرایط طبیعی، فصلی و بیولوژیکی؛ خصوصیت مدیریت کشاورزی و همچنین توان به حساسیت باالی این فعالیتمی

ها به طور کلی تحت ارتباط این فعالیت با حصول اطمینان از تأمین نیاز اساسی انسان و امنیت غذایی اشاره نمود. این جنبه

 در طول مراحل مختلف توسعه قرار دارند.های اتخاذ شده تأثیر سیاست

کنندگان دارد، بخش کشاورزی نقش مهمی را در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد غذایی برای هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف

 به طوری که رونق در این بخش باعث خواهد شد تا همه افراد از مواد غذایی گیاهی و حیوانی با کیفیت باال و قیمت مناسب

که تقریباً تمام خانوارهای روستایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته (. از آنجایی2010، 1برخوردار گردند )دیااو و همکاران

هایی را برای استخدام و درآمد ها قادرند فرصتهای کشاورزی هستند و به عنوان شغل اصلی در روستاها، این فعالیتبه فعالیت

تواند وری و کارایی در واحد سطح، با توجه به سهم عمده این بخش در کل اقتصاد، میجهت ارتقا بهره فراهم آورند،  تالش در

توان عنوان نمود، کشاورزی باید به عنوان بخشی کلیدی در در تحقق توسعه ملی بسیار موثر و حائز اهمیت باشد. از اینرو می

در حالی که رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نقش مهمی در کاهش ای و ملی مطرح شود. با این حال، توسعه اقتصاد منطقه

فقر و تغییر ساختار اقتصادهای بسیاری از کشورهای آسیایی ایفا کرده است، این استراتژی هنوز در ایران کارکرد کافی را 

-اند و بهرهاورزی نشدهنداشته است. اکثر مناطق مستعد و مناسب برای کشاورزی موفق به برآورده شدن الزامات یک انقالب کش

های جدید در جامعه باشد. این امر به تازگی منجر به بحثوری در کشاورزی این مناطق به مراتب عقب مانده از بقیه جهان می

 توسعه بین المللی در مورد نقش کشاورزی، به ویژه مزارع کوچک، در توسعه اقتصادی مناطق شده است.

های موجود در ش خواهیم بود تا به ارائه گزارشی مبنی بر بررسی و تجزیه و تحلیل چالشاز این رو در مطالعه حاضر در تال

بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که این استان چه نقاط ضعف و قوتی در زمینه 

های الزم و یافتن پاسخ این سوال باشد؟ با بررسی ها موثراز فرصت تواند در جهت رفع تهدیدات و استفادهکشاورزی دارد که می

های رشد و توسعه کشاورزی های موجود در جهت حل تنگناها و رفع چالششناسایی شده و از پتانسیل های منطقهتوانمندی

ن طرفداران ای از ادبیات موضوع را بررسی نموده و بحث مباحثه میارو در بخش دوم، خالصهگردد. از ایناستان استفاده می

-ای از مطالعات موردی در این زمینه مورد توجه قرار داده خواهد شد. در بخش سوم روشکشاورزی و مخالفان آن و مجموعه

 ها گزارش شده و در نهایت تحلیل نتایج ارائه خواهد شد.شناسی تحقیق و در بخش چهارم تحلیل توصیفی داده

 . ادبیات موضوع2
 . مبانی نظری1-2

رن گذشته توجه به نقش کشاورزی در فرایند رشد و توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. نظریه پردازان اولیه، در نیم ق

دانستند که نیازمند تخصیص مجدد عوامل تولید بر پایه مدل اقتصاد دو بخشی، توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند رشدی می

، 2وری باال و بازده فزاینده است )لوئیسی کم به یک بخش مدرن صنعتی با بهرهوراز یک بخش کشاورزی عقب مانده با بهره

رسد که کشاورزی به عنوان بخشی سنتی، به طور غیرمستقیم و با فراهم کردن کار و غذا در فرایند توسعه و (. به نظر می1954

و اوایل دهه  1960در آسیا در اواخر دهه  3بزکند. با این حال، این دیدگاه توسط پویایی انقالب سشدن کمک میروند صنعتی 

کنار گذاشته شد. امکان تبدیل کشاورزی سنتی به یک بخش مدرن، پتانسیل کشاورزی را به عنوان بخش کلیدی رشد  1970

(. در حالی که اهمیت ارتباط بین بخش کشاورزی و غیر 2001، 4تر را نشان داد )آدلمنو نقش فعال آن در آغاز توسعه وسیع

 
1 - DIAO and et al 
2 - Lewis 
3 - Green Revolution 
4 - Adelman 
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(، نظریه پردازان پس از نظریه 1961 6، جانستون و میلور،1958، 5کشاورزی در فرایند رشد بسیار شناخته شده است )هیرشمن

(. تأثیر 1991، 8، هازل و هاگبلد1991، 7انقالب سبز بر نقش کشاورزی در توسعه روستایی تأکید کردند )هاگبلد و همکاران

اند ای را در مزارع کوچک کشاورزی اعمال نمودههای یکپارچهمثبت رشد کشاورزی در توسعه روستایی کشورهایی که سیاست

 "عقل متعارف "رو، با وجود فقر روستایی گسترده و مقیاس پایین کشاورزی، (. از این2000، 9شود )رزگرانت و هازلر میقویت

 کند.از اهمیت نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور حمایت می

-شود که آیا کشاورزی مییهای توسعه سنتی عنوان شده و این سوال مطرح مهای بسیاری در مورد کارکرد نظریهامروزه، بحث

دهند که در ای کمک کرده و موثر باشد. طرفداران توسعه کشاورزی نشان میتواند به طور قابل توجهی در رشد و توسعه منطقه

بسیاری از کشورها نظیر کشورهای آفریقایی تنها بخش کشاورزی دارای مقیاس و ارتباطات کافی است که به طور قابل توجهی 

را فراهم نموده و  "رشد مشترک"گذارد. عالوه بر این، کاهش قابل توجهی در فقر، ضروری است تا قتصاد تاثیر میبر رشد کل ا

درآمد را برای اکثریت جمعیت افزایش دهد. دستیابی به چنین رشدی باید شامل بخش بزرگی مانند کشاورزی باشد، که یک 

ه و یک سهم بزرگتر برای دو سوم کشورهای آفریقایی تشکیل دهد ( را برای کل شبه قار10GDPسوم تولید ناخالص داخلی )

 (. 1995، 11)بیردسال و همکاران

های هایی است که در دورهگذاری نامناسب و سیاستطرفداران همچنین معتقدند که عملکرد ضعیف کشاورزی نشانگر سرمایه

(. آنها 2005، 14؛ تایمر1992، 13؛ اسچیف و والدز2004، 12اند )فان و همکارانمختلف تاریخی در بخش کشاورزی اعمال شده

های روستایی و تکنولوژی کشاورزی و پتانسیل رشد تا حد دستیابی به گذاری در زیرساختهمچنین بر سودهای بزرگ سرمایه

یا کنند. در مقابل، برخی از محققان در اینکه آوری سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تأکید میسطوح بهره

تواند به عنوان مبنایی در رشد و توسعه تلقی شود، شک دارند. این شک و تردید نشانگر عملکرد ضعیف کشاورزی، کشاورزی می

نهادهای ضعیف توسعه روستایی و بدتر شدن شرایط کشاورزی و زیست محیطی در بسیاری از کشورهای مستعد کشاورزی 

دهنده عدم پیشرفت باشد، به گ بخش کشاورزی ممکن است نشان(. حجم بزر2005، 16و الیس 2002، 15است )کولییر

خصوص از آنجایی که تجربه گذشته، کاهش چشمگیر اهمیت کشاورزی در طول زمان را در کشورهای در حال توسعه موفق 

ی این دهد، در حالیکه رشد قو(. شک و تردید در کارایی بخش کشاورزی همچنین نشان می2002کند )کولییر، بینی میپیش

های رو به کاهش بخش در انقالب سبز آسیا بسیار موثر بوده است، امروزه ممکن است در محیط یکپارچه جهانی و با قیمت

گیرد، قیمت مواد (. زمانی که واردات آزادنه انجام می1998، 17مواد غذایی در جهان، عملکرد بسیار ضعیفی داشته باشد )هارت

گذاری در تواند باعث کاهش نیاز به سرمایهشود. این امر میهای مرزی تعیین میط قیمتغذایی بیشتر از عرضه داخلی، توس

شود. بنابراین تحت پذیری صنعتی کشاورزی داخلی برای حفظ قیمت مواد غذایی شهری و دستمزد واقعی و در نتیجه رقابت

ها یا شواهد بینی شده در نظریهتصادی پیشچنین شرایطی توسعه کشاورزی برای ایجاد رشد اقتصاد کالن و تسهیل تحول اق

 
5 - Hirschman 
6 - Johnston & Mellor 
7 - Haggblade 
8 - Hazell & Haggblade 
9 - Rosegrant & Hazell 
10 - Gross Domestic product  
11 - Birdsall and et.al 
12 - Fan and et al. 
13 - Schiff and Valdez 
14 - Timmer 
15 - Collier 
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دهد که معادن و تولید احتماالً جایگزین های گذشته سایر کشورهای در حال توسعه، دشوار است و این امر نشان میپیشرفت

 (.2010مناسبتری از منابع رشد را ارائه دهند )دیااو و همکاران، 

ورزی و صنعت در رشد و توسعه اقتصادی مطرح شد، با توجه به اهمیت علیرغم نظرات متضادی که در مورد اهمیت نسبی کشا

درآمد کشاورزی برای فقیرترین مردم، اختالف کمتری در مورد نقش کشاورزی در کاهش فقر وجود دارد. با این حال، حتی در 

زی برای کشورهای کم میان طرفداران کشاورزی، نظرات متضادی در مورد آنچه باید به عنوان یک استراتژی توسعه کشاور

(. بسیاری معتقدند که بهترین فرصت برای کشاورزان در 2004، 18درآمد بر آن تمرکز شود، وجود دارد )دروارد و همکاران

کاالهای با ارزش قیمتی باال است و با توجه به ضعف داخلی در این بخش، تولید باید روی بازارهای صادراتی تمرکز کند. 

تواند وجود داشته باشد )دیااو و های توزیع میی بهبود صادرات سنتی از طریق کیفیت بهتر و بازارچههایی براهمچنین، فرصت

ای برای کاالهای اساسی (. از آنجایی بزرگترین پتانسیل بازار برای اکثر کشاورزان در بازارهای داخلی و منطقه2007، 19دوریش

تقاضای آینده برای این کاالها به معامالت بازار و نه فقط مصرف در مواد غذایی است، با افزایش تجاری شدن و شهرنشینی، 

های کشاورزی تبدیل خواهد شد، بنابراین تمرکز بر این بخش خواهد توانست موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد )دیااو زمین

 (.2004، 20و هازل

-وری پایین و عقبر کشاورزی برزیل را از وضعیت بهرهای، گذا(، در مطالعه2016) 21در میان مطالعات تجربی نیز، مولر و مولر

-اند. سرمایهالمللی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهمانده به وضعیت فعلی آن به عنوان عاملی مهم برای ارتقا در بازارهای بین

های اتخاذ یر سیاستای برای این تحول بوده است، اما تاثکنندهگذاری درازمدت در تکنولوژی محلی کشاورزی عامل تعیین

شده در بخش کشاورزی این مسیر را بسیار پیچیده نموده و اغلب موجب انحراف بیشتر از پیشرفت این بخش شده است. طبق 

ها تحول قابل مالحظه در کشاورزی برزیل فقط زمانی رخ داده است که نهادهای جامع و پایدار، محیطی مالی، پولی و یافته

 اند.ها ایجاد کردهال موفق این سیاستسیاسی مناسبی برای اعم

در راستای بررسی تأثیر عملکرد بخش کشاورزی بر سطح رشد و توسعه اقتصادی در داخل کشور نیز مطالعاتی صورت گرفته 

ای به بررسی نقاط قوت، ضعف، در مطالعه نیز اشاره نمود. آنان (1395توان به مطالعه ربیعی و همکاران )است که از جمله می

کاری برنج در استان خوزستان پرداخته و راهبردهای الزم را برای توسعه این نوع کشت ها و تهدیدهای کشت خشکهفرصت

ها و کاری برنج از ماتریس تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتاند. در این مطالعه برای ارائه راهبردهای الزم توسعه خشکهارائه داده

کاری، کاهش نیاز به نیروی با توجه به نتایج، کاهش زمان برای کشت به صورت خشکه ( استفاده شده است. SWOT) تهدیدها

های اول تا سوم نقاط قوت؛ افزایش علفهای هرز مهمترین نقطه کاری به ترتیب اولویتکار و مصرف کم آب در کشت خشکه

ی در زمین و وجود تهدیدهای ضعف، گسترش این شیوه کشت در صورت مساعد بودن خاک مهمترین فرصت و وجود ناهموار

 باشد. کاری میزیست محیطی، از مهمترین تهدیدهای کاشت برنج به صورت خشکه

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد هدف از این مطالعه بررسی وضعیت فعلی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی از لحاظ 

استراتژیک برای عملکرد موثرتر این صنعت در راستای تحقق توسعه اقتصادی های دیدگاه مدیریت استراتژیک و ارائه توصیه

هایی که این بخش را از محیط خارجی تحت باالتر است. از اینرو با بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی و درک تهدیدات و فرصت

گذاران و نیز بخش برای سیاست تواندهای الزم و مناسب ارائه خواهد شد. نتایج حاصل میدهد، استراتژیتأثیر قرار می

 خصوصی در جهت اجرا و روند بهتر مدیریت راهبردی آنها کاربرد داشته باشد.

 شناسی تحقیق. روش3
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(. 1999 23ها و تهدیدات است )گالستر و فالشووها، فرصتها، ضعف، مخفف اجزای اصلی آن یعنی؛ قدرت22SWOTعبارت 

SWOT تواند در تجزیه و ه عنوان ابزاری شناخته شده است، که به طور گسترده میبه خودی خود یک تحلیل نیست، اما ب

مکانیسمی را  SWOT(. به حالت تئوریکی، ماتریس 2006، 24تحلیل مسائل مختلف کاربرد داشته باشد )دوآرت و همکاران

ها )عوامل خارجی( در بازار ها )عوامل داخلی( و تهدیدات و فرصتها/ بخشبرای تسهیل ارتباط میان نقاط قوت و ضعف بنگاه

دهد. این الگو همچنین چارچوبی را برای شناسایی و فرموله کردن استراتژی ها با تطبیق عوامل کلیدی داخلی و ارائه می

های کند تا چهار نوع استراتژی، یعنی؛ استراتژیگذاران کمک میبه مدیران و سیاست SWOTکند. ماتریس خارجی فراهم می

SO های ها(، استراتژیفرصت -ها)قدرتWO های ها(، استراتژیفرصت-ها)ضعفST های تهدیدات( و استراتژی-ها)قدرت

WT های تهدیدات( را تدوین نمایند. استراتژی -ها)ضعفSO های کنند. استراتژیهای خارجی سازمان استفاده میاز فرصت

WO های . استراتژیبخشدمیاخلی را بهبود های دهای بیرونی، ضعفبا استفاده از فرصتST  از نقاط قوت سازمان برای

های دفاعی هستند که به ، در واقع تاکتیکWTهای کنند. استراتژیجلوگیری یا کاهش تاثیر تهدیدات خارجی استفاده می

همواره  SWOTکنیک (.  ت1982، 25شوند )واریچهای داخلی و جلوگیری از تهدیدات محیطی استفاده میمنظور کاهش ضعف

ریزی گیری کاربرد داشته و به عنوان روشی پیشرو در برنامهبه عنوان ابزاری کلی برای استفاده در مراحل اولیه تصمیم

 (. 1991، 27؛ بارتول و همکاران1989، 26های کاربردی قرار دارد  )جانسون و همکاراناستراتژیک در میان انواع مختلفی از برنامه

 

 مورد منطقه مورد مطالعه و بخش کشاورزی . کلیاتی در4
شرقی به دلیل موقعیت خاص توپوگرافیک و شرایط آب و هوایی، یکی از مراکز مهم کشاورزی و دامداری در استان آذربایجان

به  های کشاورزی برخوردار است. این استانهای باال برای فعالیتهای غنی آب و خاک و پتانسیلسطح کشور بوده و از قابلیت

های دریاچه ارومیه، های حاصلخیز تنوع آب و هوایی، حوضهدلیل وجود سطح وسیعی از اراضی قابل کشت و نیز به دلیل جلگه

های متعدد کشاورزی شده که امکان پرورش و کشت رود بزرگ ارس، قزل اوزن و ... سبب پیدایش مراکز تجمع فعالیت

 ا(. از اینرو این استان با دار1393ارش اقتصادی استان آذربایجان شرقی، محصوالت مختلف کشاورزی در آن فراهم است )گز

باشد که سهم مهمی های کشاورزی کشور مطرح میبودن انواع مختلفی از تولیدات کشاورزی و دامی به عنوان مهمترین قطب

 را در تأمین امنیت غذایی استان و کشور دارد.
 . محصوالت زراعی1-4

درصد از اراضی کشور بوده و با   6.3شرقی دارای (، استان آذربایجان1396منتشره از سوی وزارت کشاورزی )طبق آمار 

هکتار اراضی زراعی آبی و دیم، رتبه چهارم سطح زیر کشت محصوالت ساالنه آبی و دیم را در کشور دارا است.   692716

سطح زیر کشت رو به  94تا  90های ست که در طی سالبررسی روند گذشته سطح زیر کشت اراضی زراعی حاکی از آن ا

های آتی این سطح کشت رو رسیده است، اما در سال 93-94درصد در سال  6.6به  91-90درصد در سال  6افزایش بوده و از 

تان به کاهش بوده است. نکته جالب توجه در باالتر شدن رتبه سطح کشت با وجود شرایط آب و هوایی نامساعد و خشکی اس

 (:1رسیده است )جدول  4نهایتاً به رتبه  7است. به طوری که از رتبه 

 توزیع سطح محصوالت زراعی کشور )هکتار(  :1جدول 

 درصد از کل سطح کشور رتبه جمع آبی دیم سال زراعی

 
22 - Strengthts – Weakness - Opportunities - Threats 
23 - Glaister and Falshaw 
24 - Duarte and et al 
25 - Weihrich 
26 - Johnson and et al 
27 - Bartol and et al 
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90-91 475878   261904   737782   7   6.0   

91-92 460170   235063   695233   7   5.7   

92-93 452446   247080   699526   5   5.9   

93-94 503102   243994   747096   4   6.6   

94-95 487176   253380   740555   3   6.3   

95-96 456169   236547   692716   4   6.3   

 منبع: آمارنامه کشاورزی               

 2.70تن محصول،  2240195با تولید  93-94ساالنه محصوالت زارعی در سال شرقی از نظر میزان تولید استان آذربایجان

های کشور از آن خود کرده است. روند تغییرات در میزان تولید را در بین استان 15درصد تولید ساالنه محصوالت کشور و رتبه 

های قبل بوده امّا در مقایسه با سالنسبت به  94-95( هر چند حاکی از افزایش سطح تولید تا سال 2محصوالت زراعی )جدول 

کاهش محسوسی  95-96شود. اما در سال ها تغییر چندانی در رتبه و درصد محصول مالحظه نمیسطح کشور و سایر استان

 را نیز به خود اختصاص داده است. 15شود که رتبه در سطح تولید مشاهده می

 

 )تن(توزیع میزان تولید محصوالت زراعی : 2جدول 

 رتبه جمع آبی دیم سال زراعی
درصد از 

 کل سطح

90-91 276406   2131626   2408032   10   3.68   

91-92 241357   2239374   2480731   10   3.64   

92-93 355639   2275139   2630778   11   3.55   

93-94 635608   2156726   2792334   10   3.62   

94-95 682509   2192160   2874670   12   3.50   

95-96 308681   1931514   2240195   15   2.70   

 منبع: آمارنامه کشاورزی                   

های کنند. شاخصعوامل طبیعی همواره در تعیین سطح تولید و عملکرد محصوالت اصلی نقشی اساسی و ضروری را ایفا می

( 4و 3دهد، که در جداول )عملکرد محصوالت زراعی نوسانات قابل توجهی را از یک سال به سال دیگر از خود نشان میتولید و 

 1395تا  1390شود، عملکرد تولیدات زراعی استان از سال ( مالحظه می3توضیح داده شده است. همانطور که در جدول )

 ه کاهش در عملکرد تولیدات آبی رو به کاهش بوده است.در نتیج 1396تقریباً روندی صعودی داشته و در سال 
 : میزان عملکرد محصوالت زراعی )کیلوگرم / هکتار(3جدول 

 جمع آبی دیم سال

90-91 580.8 8139.0 3263.9 

91-92 524.5 9526.7 3568.2 

92-93 786.0 9208.1 3760.8 

93-94 1263.4 8839.3 3737.6 

94-95 1401.0 8651.7 3881.8 

95-96 676.7 8165.5 3233.9 

 منبع: آمارنامه کشاورزی                                             

اند، به نمایش ( سطح تولید و عملکرد )بازدهی( محصوالت زراعی را که دارای بیشترین سطح تولید در استان بوده4جدول )

 اند.گندم و بعد از آن یونجه باالترین سطح تولید را در استان به خود اختصاص دادهها حاکی از آن است که گذاشته است. یافته
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های رسیده که نسبت به دوره 1395-96تن در سال  419480به حدود  90-91در سال زارعی تن  408167تولید گندم از 

ها در اول فصل و رعایت م، افزایش بارندگیقبل رشد باالیی را تجربه نموده است. عواملی چون استفاده از ارقام اصالح شده گند

توان از جمله عوامل افزایش تولید گندم در این استان اعالم کرد. هر چند در بازه اصول فنی کاشت، داشت و برداشت را می

کیلوگرم بوده که نسبت به  1086.7این شاخص حدود  95-96عملکرد در هکتار رو به افزایش بوده در سال زراعی  95-90

-های قبل روندی کاهنده داشته است. امّا با توجه به اینکه این استان در سطح زیر کشت گندم رتبه پنجم را در بین استانورهد

تری داشته و رتبه دهم را در سطح تولید دارا است. در نتیجه سطح عملکرد و  های کشور دارد، در سطح تولید عملکرد ضعیف

وری محصول جو عالوه بر افزایش . به همین ترتیب بررسی تغییرات در سطح تولید و بهرهتری نیز خواهد داشت وری پایینبهره

بوده که این محصول نیز در سال  94-95کیلوگرم در هکتار تا سال  1685به  1325.1وری از تولید، حاکی از افزایش بهره

ست که سایر محصوالت مورد بررسی عالوه بر با کاهش عملکرد مواجه است. از سوی دیگر، نتایج حاکی از آن ا 95-96زراعی 

 اند.وری نیز روندی نوسانی و اغلب نزولی داشتهسطح تولید، از لحاظ عملکرد و بهره
 ترین محصوالت زراعی استان با بیشترین سطح تولید: سطح تولید، کشت و عملکرد )بازدهی( عمده4جدول 

 ذرت علوفه ای یونجه گوجه فرنگی پیاز سیب زمینی جو گندم سال شاخص

ن(
سطح تولید )ت

 
 

90-91 408167.0   104631.0   342513.0   238793.0   231809.0   621273.0   124715.0   

91-92 410774.0   106299.0   310663.0   252593.0   239436.0   658233.0   125435.0   

92-93 417188.0   127869.0   351845.0   230794.0   274649.0   788024.0   159439.0   

93-94 775000.0   155408.0   341816.0   146394.0   201040.0   724690.0   81492.0   

94-95 863168.0   138288.0   33971.0   146115.0   199761.0   740442.0   106119.0   

95-96 419480.0   88482.0   314460.0   112153.0   152263.0   661553.0   128040.0   

ت )هکتار
سطح کش

 

90-91 412423.0   78963.0   11629.0   6017.0   5151.0   92239.0   2415.0   

91-92 382090.0   80651.0   9267.0   4878.0   6748.0   84858.0   2055.0   

92-93 385785.0   82737.5   10645.4   4961.7   5879.3   110819.6   3655.9   

93-94 442823.0   92335.0   10304.0   3256.0   4677.0   98922.0   1833.0   

94-95 437450.0   82070.0   10333.0   3254.0   4489.0   103486.0   2323.0   

95-96 386000.0   85858.0   9211.0   2523.0   3551.0   95842.0   2706.0   

ی(
عملکرد )بازده

 

90-91 989.7   1325.1   29453.4   39686.4   45002.8   6735.5   51641.8   

91-92 1075.1   1318.0   33523.6   51782.1   35482.5   7756.9   61038.9   

92-93 1081.4   1545.5   33051.4   46515.1   46714.6   7110.9   43611.4   

93-94 1750.1   1683.1   33173.1   44961.3   42984.8   7325.9   44458.3   

94-95 1973.2   1685.0   32611.1   44903.1   44500.1   7154.9   45681.8   

95-96 1086.7   1030.5   34139.6   44452.2   42878.9   6902.5   47317.0   

  آمارنامه کشاورزیمنبع: 

شود که عوامل طبیعی )مقدار آب باران، آب در دسترس و در دسترس از مقادیری که در جدول پیشین آمده است، مشخص می

وری خواهند بودن سایر ابزار های کشاورزی مانند کود، گسترش کشاورزی، نوع بذر ... و غیره( اثرات خود را بر تولید و نرخ بهره

 گذاشت.

 والت باغبانی. محص2-4

یابد. ها با بهبود شرایط زندگی افزایش میروند. نیاز به میوهها از جمله منابع غذایی ضروری به شمار میتولیدات باغی و میوه

های تولیدی محلی، نیازهای بازار را برآورده نسازد، راهی جز استفاده از بازارهای خارجی و واردات بنابراین در صورتی که میوه

تواند منجر به تأمین ها و منابع مالی بسیاری را طلب خواهد کرد. از اینرو بهبود شرایط تولید، میداشته، در نتیجه هزینهوجود ن
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، سطح 1396ها شود. طبق ارقام آماری منتشره توسط آمارنامه کشاورزی در سال این نیاز توسط منابع محلی و کاهش هزینه

درصد آن آبی و بقیه دیم بوده است.  87میلیون هکتار بوده که حدود  2.84ارور( حدود های کشور )اعم از بارور و غیر بباغ

های کشور است. در این درصد از کل سطح باغ 84میلیون هکتار برآورد گردیده که معادل  2.4های کشور حدود سطح بارور باغ

های کشور است، در رتبه پنجم صد از کل سطح باغدر 4 هکتار که برابر با 114264میان استان آذربایجان شرقی با دارا بودن

دهد. طبق اطالعات ( به ترتیب سطح زیر کشت و سطح تولید محصوالت باغی در استان را نشان می6( و )5قرار دارد. جدول )

تقریباً روندی صعودی  96تا  91شود، سطح زیر کشت و نیز سطح تولید محصوالت باغی هر دو در طی دوره موجود مالحظه می

به   1390در سال  8068.7دهد؛ هر چند از مقدار  ( نشان می7داشته است. بررسی سطح عملکرد تولیدات باغی )جدول 

 ها بوده است:روندی نوسانی در طی این سالافزایش یافته، اما دارای  1396کیلوگرم در هکتار در سال  86641.2

 : توزیع سطح محصوالت باغبانی استان )هکتار(5جدول 

 درصد از کل سطح رتبه جمع آبی دیم سال

1391   1885   92155   94039   6   3.8   

1392   2306   99492   101798   6   3.9   

1393   2306   101581   103682   6   4.0   

1394   2263   105415   107677   6   4.0   

1395   2980   109829   112808   5   3.9   

1396   2245   112019   114264   5   4.0   

 منبع: آمارنامه کشاورزی                          

 : توزیع سطح تولید محصوالت باغبانی )تن(6جدول 

 سطحدرصد از کل  رتبه جمع آبی دیم سال

1391   766   758005   758770   5   5.1   

1392   1135   825321   826455   4   5.2   

1393   380   829290   829669   5   5.0   

1394   1149   977053   978201   7   5.1   

1395   4703   1069483   1074186   6   5.1   

1396   1126   
988872.3 

  

989998.3 

  
6   4.7   

 منبع: آمارنامه کشاورزی                   

 : میزان عملکرد محصوالت باغبانی )کیلوگرم / هکتار(7جدول 

 جمع آبی دیم سال

1391 406.2 8225.3 8068.7 

1392 492.1 8295.4 8118.6 

1393 164.6 8163.8 8002.1 

1394 507.6 9268.7 9084.6 

1395 1578.5 9737.7 9522.2 

1396 501.6 88277 86641 

 منبع: آمارنامه کشاورزی                                             

-شود که این بخش دارای پتانسیلبا توجه به توضیحاتی که از بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی ارائه شد، مالحظه می

ها، در صورت کاربرد نقش مهمی را در حمایت و تنوع اقتصاد ملی بازی کند. این پتانسیلتواند ای است و میهای گسترده
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های کارا و بهینه، جزئی اساسی در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه خواهند بود. گذاریهای درست توسعه و نیز سرمایهاستراتژی

های شغلی های امنیتی در زمینه غذا، ایجاد فرصتبخش کشاورزی، تقویت تالش سابقهاین امر همچنین منجر به توسعه بی

جدید، توسعه روستاها، کاهش فقر و داشتن سهم موثر در تنوع اقتصادی خواهد شد. از این رو در ادامه به بررسی و تجزیه و 

 های توسعه بخش کشاورزی خواهیم پرداخت.تحلیل استراتژی

 های تحقیق. یافته5
ارائه خواهد شد. بدین منظور در مرحله اول اطالعات اصلی مورد  SWOT در چارچوب الگویدر این مطالعه تدوین استراتژی 

(، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 28IFEشامل ماتریس عوامل داخلی ))شود ها مشخص مینیاز برای تدوین استراتژی

(29EFEبه انواع استراتژی )توجه خواهد شد و به همین منظور بین عوامل پذیر های امکان((. در مرحله بعد )مرحله مقایسه

ها، نقاط ضعف و نقاط قوت گردد )شامل ماتریس تهدیدات، فرصتاصلی داخلی و خارجی سازمان توازن و تعادل برقرار می

(SWOTفردآر. دیوید( ))1387، 30 .) 

ها مهمترین عوامل خارجی، یعنی فرصتنتایج  زیربا توجه به توضیحات عنوان شده، مراحل فوق به ترتیب ارائه خواهد شد. در 

عامل  7باشد، عنوان شده است. این بخش شامل و تهدیدهایی که بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با آن رو به رو می

 عامل به عنوان تهدید است. 11به عنوان فرصت و 

 ها:فرصت

بازارهای اروپا و آسیای میانه  و مرز مشترک با سه کشور و موقعیت همجواری استان با کشورهای خارجی و دسترسی آسان به  -1

 مناسب در جهت صادرات محصوالت کشاورزی

 موقعیت ویژه ژئواکونومیک و محل اتصال خاورمیانه آسیا و اروپا -2

 میلیون نفری 300میلیون نفری و دسترسی سریع به کشورهای منطقه با جمعیت  74بازار گسترده داخلی با جمعیت  -3

 ها و مرکز آموزشی تحقیقاتی و مهندسی کشاورزی به عنوان تامین کننده نیروی متخصص این بخش وجود دانشگاه -4

های دامی وجود مراکز بزرگ تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز بیولوژی شمال غرب کشور و مرکز تولید انواع واکسن -5

 در استان

 لندمدت محصوالت کشاورزیها برای نگه داری بوجود سیلوها و سردخانه -6

 آهن، فرودگاه و ...های مخابرات، برق، جاده، راهیافته در حوزههای توسعهزیرساخت -7
 تهدیدات: 

 کم رقابت در زمینه تولیدات دامی و گیاهی در سطح محلی و خارجی، با توجه به ظرفیت رقابتی این محصوالت  توانایی -1

 تاً پایینهای نسبهای وارداتی در قیمتجریان میوه -2

 های مورد نیاز در تولیدات دامی و زارعینوسان قیمت نهاده -3

 های خشکسالی بر زراعت و تولیدات دامی )افزایش قیمت علوفه(خسارت -4

 توسعه نیافتگی بازارهای مالی کشاورزی و وجود تنگناهایی در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز و ریسک باالی سرمایه گذاری -5

 راضی و ساخت و ساز غیرقانونی، در مناطق کشاورزی حاصلخیزبری ارتغییر کا -6

منابع نامناسب و ناکافی اختصاص یافته به تحقیقات علمی، همراه با عدم هماهنگی بین مقامات تحقیقاتی و ادغام ناکافی  -7

 فعالیت های آنها

 کشاورزی و روستایینقش ناکافی زنان )مشارکت اقتصادی پایین( و سازمان های غیر دولتی در زمینه توسعه  -8

 
28 - Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix 
29 - External Factor Evaluation (IFE) Matrix 
30 - Fred R. David 
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 انگیزه کم نیروی کار برای ورود به عرصه تولید کشاورزی  -9

 مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها -10

 ... و خاکها شوری زیرزمینی، هایآب ذخایر کاهش ها،ای و فرونشست دشتهای توسعهکمبود آب مورد نیاز به منظور سیاست -11

 زمینیهای زیرآبدر نتیجه کاهش

موجود در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی عنوان شده  نتایج مهمترین عوامل داخلی، یعنی نقاط قوت و ضعف زیردر 

عامل به عنوان نقطه ضعف شناسایی شده  12عامل به عنوان نقطه قوت و  6شود، در این بخش طور که مالحظه میاست. همان

 است.

 نقاط قوت:

 کرده، متخصص و مجرب در زمینه کشاورزی نیروی انسانی تحصیل -1

 های قابل کشتشرایط آب و هوایی منحصر بفرد  و توپوگرافی و تنوع گونه .1

 خیز  و غنی کشاورزی های زراعی حاصلمنابع طبیعی و دامی متنوع، اقلیم مستعد و خاک .2

 کشت و تنوع اقلیم وجود بستر مناسب جهت ایجاد کشت و صنعت در پایاب سدها به دلیل وسعت اراضی قابل .3

 نسبت باالی جمعیت فعال در زمینه کشاورزی .4

 امکان پرورش آبزیان و نوغانداری .5

 نقاط ضعف: 

 شکنندگی در وضعیت امنیت غذایی استان و عدم توانایی کافی در تأمین محصوالت غذایی پایه .1

 وری کاهش تولید در هر هکتار یا کاهش بهره .2

 اضافی های میوهنیاز برای ایجاد باغهای باالی سرمایه مورد هزینه .3

 های مدرن های نوین کشاورزی و عدم استفاده از مکانیزاسیون و فن آوریهزینه باالی فناوری .4

 های کشاورزی کوچک.عدم اعمال مدیریت یکپارچه مزارع در نتیجه  مالکیت تقسیم شده و مالکیت .5

 هاکشاستفاده غیراصولی از کودها و آفت  .6

 د کشاورزی ارگانیککاربرد محدو .7

 عدم استفاده از مدیران متخصص و کارآمد .8

 های ناکارآمد آب و خاکهای آبیاری منطقی و مناسب و سیاستعدم رعایت روش .9

 عدم حمایت از کشاورزان خرده پا .10

حمایت  های عمرانی و عدم توجه وهای موثر از کشاورزان و کاهش سهم بخش کشاورزی از  بودجهنبود سرمایه الزم و حمایت .11

 گذاری در این حوزه موثر دولت به توسعه و سرمایه

 های الزم برای توسعه کشاورزیفراهم نبودن زیرساخت .12

ارائه شده است. برای ارائه استراتژی در این چارچوب، چهار نوع  SWOTمرحله دوم یا مرحله مقایسه، در چارچوب ماتریس 

شود. در ارائه هر استراتژی دو یا چند تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی استفاده می -های رقابتیاستراتژی شامل، استراتژی

 راستای باشند، در نظر گرفته شده است. سپس درمولفه از عوامل موجود همدیگر را تحت پوشش قرار داده و یا در ارتباط می

خواهد  صورت عوامل بندیدر نهایت رتبه و مشخص مطالعه مورد منطقه ها برایاستراتژی بهترین شده، ترکیب عوامل این

 را برداریبهره حداکثر خارجی هایاز فرصت توانمی داخلی قوت نقاط از برداریبهره با SOهای استراتژی اجرای گرفت. در

 داخلی از قوت نقاط از گیریبهره با بتواند تا باشد قرار داشته موقعیت این در همیشه که است مندعالقه هر سازمان نمود.

 در کنندمی موقعیتی سعی چنین به رسیدن برای هارا بنماید. معموالً سازمان استفاده حداکثر خارجی رویدادهای و هافرصت

ها نمایند. همچنین سازمان رقابتی نتیجتاً مزیت و کلیدی شایستگی تبدیل به را خود های پایهدارایی ها،دارایی ارزش زنجیره
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کوشند تا با استفاده از نقاط قوت داخلی خود برای جلوگیری از تأثیر منفی تهدیدات خارجی بر می STهای ژیدر اجرای استرات

این است که سازمان از  WOهای سازمان، ساز و کارهایی را در پیش بگیرد و یا تهدیدات را از بین ببرند. امّا هدف از استراتژی

های جهت جبران نقاط ضعف استفاده نمایند. گاهی در خارج از سازمان فرصتها نهفته است، در هایی که در فرصتمزیّت

برداری کند. در نهایت هدف ها بهرهتواند از این فرصتبسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی

ناشی از محیط خارجی است.  کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات WTهای ها در اجرای استراتژیسازمان

سازمانی که بیشترین عواملش در این قسمت متمرکز باشد وضعیت مناسبی نداشته و در موضع مخاطره آمیزی قرار خواهد 

-های مختلفی از قبیل: انحالل، واگذاری، کاهش عملیات، ادغام و مشابه آن را برمیگرفت. در چنین حالتی سازمان استراتژی

 (.1392کنند از چنین وضعیتی پرهیز نمایند )فال سلیمان و صادقی، رت سعی میگزیند و در هر صو

بر مبنای  استراتژی 13باشد، با بررسی عوامل داخلی و خارجی که بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی با آن مواجه می

 باشد:قابل مالحظه می 8ل عوامل داخلی و خارجی به صورت رقابتی، بازنگری، تنوع و تدافعی تدوین شده و در جدو

 

 های رقابتی، بازنگری، تنوع و تدافعی: استراتژی8جدول 

 ترکیب عوامل مورد نظر نوع استراتژی

 (Sقوت ) (Oفرصت ) ( SOهای رقابتی/تهاجمی )استراتژی

های کشاورزی برداری از ظرفیتتأمین مالی و فراهم نمودن تسهیالت الزم در راستای بهره -1

 استان و نیروی کار متخصص و فعال 
O1, O2, O3, 

O4, O5 S1, S5 

 (Wضعف ) (Oفرصت ) ( WOهای بازنگری )استراتژی

وری راستای افزایش بهرههای مختلف تولیدی در ای در بخشبه کارگیری تجهیزات سرمایه  -2

 عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین.
O1, O2, O3 

W1, W2, W5, 

W9,W11, W12 

فراهم کردن زمینه مناسب در جهت گسترش کشاورزی ارگانیک به منظور ایجاد تنوع در  -3

زمینه محصوالت زاراعی، افزایش در تنوع شغلی، کاهش مخاطرات اقتصادی و خودکفایی در 

های بیشتر در زمینه عناصرو امنیت غذایی، تغذیه دام، مواد آلی خاک و انرژی و ایجاد فرصت

 صادرات.

O1, O2, O3, O5 
W1, W6, W7, 

W9 

 (Sقوت ) (Tتهدید ) (STهای تنوع )استراتژی

ای به منظور گسترش مهارتهای نیروی کار در زمینه های فنی و حرفهگسترش آموزش -4
 کشاورزی و در راستای افزایش خود اشتغالی.

T1, T8, T9, 
T10 

S1, S2, S3, S4, 
S5, S6 

 T8, T9, T10 S5 ای ، بهداشتی و آموزشی در راستای توانمند سازی زنان روستایی.فراهم کردن نیازهای تغذیه -5
 (Wضعف ) (Tتهدید ) ( WTهای تدافعی )استراتژی

ایجاد بازار مالی کشاورزی به جهت تامین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری  -6

 و توسعه بخش کشاورزی. 
T1, T2, T3, T5 

W2, W3, W4, 

W11, W12 

 ها دامی و زارعی های وارداتی نهادهای و نیز عدم حذف تعرفهعدم حذف ارز مبادله -7
T1, T2, T3, T5 

W2, W3, W4, 

W11, W12 

 T1, T4, T11 W1, W2, W9 های نوین و کارآمد در زمینه کشت و آبیاری محصوالتاستفاده از روش -8

به کارگیری سرمایه های خارجی به منظور توسعه زیرساخت ها و تولید اقتصادی و استاندارد  -9

 به منظور صادرات محصوالت کشاورزی و افزایش رقابتمندی
T1, T2, T3, T5 

W2, W3, W4, 

W11, W12 

استفاده کامل از ظرفیت صندوق توسعه ملی و توانمند سازی تشکل های تولیدی به منظور  -10

 ایجاد و تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی
T4, T5, T7 

W1, W2,W10, 

W11, W12 

ری آب بردامدیریت تلفیقی آب و خشکسالی که شامل افزایش کارایی در مصارف آب و بهره -11
 به منظور به حداقل رساندن خسارت خشکسالی و جلوگیری از بحران آب 

T11 W9 

حمایت فنی و علمی برای اکتساب و تبادل اطالعات و اظهار نظر فنی توسط مراکز ملی  -12

المللی در ای و بینهای همکاری منطقهها و همچنین در چارچوب برنامهتحقیقاتی و دانشگاه
T7 W8 
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 الی خصوص مدیریت خشکس

های های یکپارچه شده به منظور جلوگیری از خرد شدن زمینها و زمینوام برای تعاونی -13

 وری کشاورزی و افزایش بهره
T5,T6 W2, W5, W10 

 های تحقیقمنبع: یافته
 بحث و نتیجه گیری -6

ای بازی کند. در توسعه اقتصاد ملی و منطقهتواند نقش موثری را ای است که میهای گستردهبخش کشاورزی دارای پتانسیل

های درست و بهینه، جزئی ضروری در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه خواهند بود. از گذاریها، در صورت سرمایهاین پتانسیل

لی های شغتواند موجب تقویت امنیت غذایی، ایجاد فرصتمی های موجود در منطقهها و پتانسیلطرفی شناسایی توانمندی

های رشد و توسعه های اقتصادی شده و در جهت حل تنگناها و رفع چالشجدید، توسعه روستاها، کاهش فقر و تنوع در فعالیت

-ها، قوتکشاورزی استان استفاده شود. از اینرو در مطالعه حاضر سعی شد تا به شناسایی عوامل درونی و بیرونی، اعم از ضعف

کشاورزی استان آذربایجان شرقی با آنها روبرو است شناسایی شود. نتایج این مطالعه نشان  ها و تهدیدهایی که بخشها، فرصت

ها و تهدیدهای شناخته شده موثر واقع شوند. توانند در جهت رفع ضعفهای موجود در این استان میها و قوتداد، فرصت

های آبریز مهم محصوالت، دسترسی به حوضه درصد از کل اراضی کشور، تنوع 6.5هایی نظیر دسترسی به ها و قوتفرصت

هایی نظیر توانند در جهت رفع چالشهای بخش کشاورزی و ... میکشور، نرخ مشارکت باالی بخش خصوصی در فعالیت

وری، ظرفیت رقابتی پایین و ... موثر واقع شوند. کاهش بهره ها،نوسان قیمت نهادهشکنندگی در وضعیت امنیت غذایی استان، 

 WTهای تدافعی یا ها، بیشتر بر مبنای استراتژیشود اولویت در اجرای استراتژینگاهی دقیقتر به نتایج حاصله مالحظه میبا 

باشد. این وضعیت حاکی از وجود شرایط نامناسب و مخاطره آمیز در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی است. عواملی می

های اخیر در کشور و به خصوص در بخش، فناوری نامناسب و از همه مهمتر خشکسالیمورد نیاز در این  نظیر کمبود سرمایه

هایی نظیر شود استراتژیسازد. از این رو توصیه میهایی را بیش از پیش روشن میاین استان،  لزوم کاربرد چنین استراتژی

ای کشاورزی استان، مدیریت تلفیقی آب و هبرداری از ظرفیتتأمین مالی و فراهم نمودن تسهیالت الزم در راستای بهره

کار مسئوالن بخش کشاورزی  خشکسالی به منظور به حداقل رساندن خسارت خشکسالی و جلوگیری از بحران آب در اولویت

 قرار گیرد.
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Abstract 

The agricultural sector has vast potential that can play an effective role in the development of 

national and regional economies. With proper and optimal investments, these potentials can 

be considered as a necessary part in improving the economic situation of the region. On the 

other hand, identification of capabilities and potentials in the region can be used for 

strengthen food security, create new employment opportunities, develop villages, reduce 

poverty and diversify economic activities, and in order to solve the bottlenecks and solve the 

challenges of the province's agricultural growth and development. Therefore, in the present 

study, we tried to identify internal and external factors, Including weaknesses, strengths, 

opportunities and threats faced by agricultural sector in East Azarbaijan, and provide 

reasonable and optimal strategies in this regard. 
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