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 چکیده 
شمار می        امروزه     سرزمینی به  سعه  ضروریات و مالحظات تو شاورزی به عنوان یکی از  سعه پایدار ک به عبارت دیگر در تداوم حیات . آیدتو

افند پایدار کشاورزی با تاکید بر پد. به منظور بررسی  تحلیل راهبردی توسعه انسانی، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادی و راهبردی دارد

سال زراعی  ستفاده  هدفمند غیراحتمالی گیرینمونه روش از 1361-69و 1361-69 غیر عامل تولید بذر طی دو  صلی  شد. ابزار  ا جمع  ا

شامل     آوری اطالعات، شنامه و  س سان،    ایحرفه و فردی هایویژگی پر شنا سی  کار   کارهای و ساز  شامل  بذور پایداری کارهای و ساز  برر

 12نقاط ضااع) ) گویه(، 12قوت ) نقاط بخش گویه(، 22بذور ) با مرتبط هایشاارکت سااازیپایدار و گویه( 22داخلی ) تولید از حمایت

 سنجش مورد همدان، ایالم، کرمانشاه و لرستان در چهار استان لیکرت طی) مقیاس در گویه( که 6فرصت ها )  و گویه( 1تهدیدها ) گویه(،

د. نتایج نشان داد که راهبرد مناسب برای پیشبرد پایداری بذور کشاورزی با هدف پدافند غیرعامل، استراتژی تهاجمی است. در        قرار گرفتن

ستا، راهبردهای   سم    این را شاورزی از طریق بهبود مکانی شی دانش و اطالعات ک ستم تکثرگرایی از    افزایش اثربخ سی های اطالعاتی، تقویت 

بردهای راه توانمندسازی تولیدات داخلی و  تولیدکنندگان در زنجیره تولید و اصالح بذر و ایجاد هماهنگی میان آنها طریق توسعه سازمانی   

 باشند.مناسب در قالب این استراتژی می

 : تولید بذر، توسعه پایدار کشاورزی، پدافند غیرعامل.کلمات کلیدی

 مقدمه

تامین امنیت غذایی و ارز آوری و غیره در قیاس با سایر بخش های  ٬ر اقتصادیبخش کشاورزی بدلیل افزایش برخورداری از رشد مستم

کشاورزی نوین نیز که با اشتغال بیشتر در  های خاصی برخوردار و نقش حیاتی در اقتصاد ایران برعهده دارد.اقتصادی کشور از قابلیت

افزایش تولید از دو طریق بکارگیری . [1[ عرضه خدمات و نهادهای بیشتری را در بازار به دنبال دارد]4واحدهای فرآوری همراهی شده]

کشاورزی کشورهای در حال باشد. نگاهی به وضعیت های موجود میعوامل تولید در سطح و افزایش تولید از طریق استفاده از تکنولوژی

تولید  وری و تخصیص غیر اصولی عواملتوسعه، گویای این واقعیت است که نبود شناخت کافی از امکانات و منابع تولیدی و پایین بودن بهره

د یا بذر، کلی[. 3های توسعه کشاورزی در این گونه کشورها شده است]کشاورزی مخصوصا عدم مدیریت صحیح سبب تحقق نیافتن هدف

 ویژه بذرها بهبنابراین برای تحقق و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار، دسترسی به نهاده .رمزی برای تعری) نظام کالن کشاورزی است

های کشاورزی پایدار عالوه بر آن . در این راستا، روشترین اجزاء بنیادین برای تولید محصوالت کشاورزی محسوب خواهد شدعنوان مهمبه

نوع کند که از بذرهای متنوع و تتواند نقش مثبتی در مدیریت اکوسیستم طبیعی بازی کند، این امکان را برای کشاورزان فرآهم میمیکه 

روی آن، از نظر امنیت های پیشاقتصادی در کشور ما علیرغم چالشدلیل نقش بذور و ثبت گواهی به بخش .[1]ژنتیکی باالتری بهره ببرند

 رای دمواد اولیه صنایع، اشتغال و افزایش درآمد به ویژه در سطح جوامع روستایی، بسیار حائز اهمیت است و جایگاه ویژهغذایی، تامین 

ریزی ایران در توسعه کشاورزی که علت اصلی آن تعیین نادرست همچنین با ناموفق بودن تجربیات چند دهه برنامه .اقتصاد کالن دارد

ای های توسعهریزی راهبردی در برنامهعنوان رکن اصلی برنامهنگری بهتوجهی در آیندهو بی کشاورزی ها و راهبردهای توسعهسیاست
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ها مانند کود و آب در تولید و محصول نهایی بذر نقش منحصر بفردی را در تولید گیاهی دارد و سطح نهایی اثربخشی سایر نهاده. باشدمی

های ذاتی بذر دارد. با توجه به اینکه بذر اندام تکثیر شونده در گیاه است، با انتقال مواد ژنتیکی ینیز بستگی به پتانسیل ژنتیکی و توانمند

همیت بذر در کند. با توجه به اهای آتی منتقل میاز نسلی به نسل دیگر خصوصیات ژنتیکی والدین و یا ترکیبات ژنتیکی جدید را به نسل

شناخت اجزای راهبردی  تواند محصول تولیدی کشاورز را تضمین نماید.صالح شده و سازگار، میها، بذر با کیفیت از یک رقم ابین نهاده

. [2]ناپذیر است نهایت تدوین دور نمای توسعه بخش کشاورزی بسیار مهم و اجتناب ها و تهدیدهای پیش رو درها، فرصتضعفها، قوت

یکسری اقدامات  منظور از پدافند غیر عامل کشاورزی، .سعه پایدار استهای مهم و موثر توپدافند غیرعامل بخش کشاورزی از زیرساخت

ری بخش پذی)غیرزیستی و زیستی( و افزایش آستانه آسیب پیشگیرانه با هدف کاهش میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات

قش پدافند غیر ن .تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش دادتوان میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از به این ترتیب می. کشاورزی است

های ناشی امکانات و منابع و ارتقای آن در جهت جلوگیری و پیشگیری از حوادث و عوامل بحران ساز و مدیریت بحرانتجمیع عامل ایجاد 

ا همنابع و امکانات، استفاده از پتانسیلاز حوادث و آلودگیهای زیستی است و در این راستا هماهنگی، هدایت، نظارت و مدیریت یکپارچه 

اقدامات پیشگیرانه با هدف به عنوان   تواند گام مهمی در به ثمر رساندن اهداف پدافند غیر عامل در بخش کشاورزیهای مختل) میدرحوزه

-زیرساخت و یری بخش کشاورزیپذ)غیر زیستی و زیستی( و افزایش آستانه آسیب کاهش میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات

باشد. هدف کلی این تحقیق، آسیب شناسی و تحلیل نقاط قوت، ضع)، فرصت و تهدیدهای بخش بذور  های مهم و موثر توسعه پایدار

 کشاورزی در راستای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از  تکنیک سوآت صورت گرفت.

 روش تحقیق
 است نامهپرسش اصلی تحقیق، ابزار. است همبستگی - توصیفی نوع از هاداده گردآوری و شیوه است پیمایشی تحقیقات نوع این پژوهش از

 ساز بخش، دو شامل خود که بذور پایداری سازوکارهای بررسی کارشناسان، ایحرفه و فردی هایشامل ویژگی  سواالت بخش سه حاوی و

نقاط ضع)  گویه(، 12قوت ) نقاط بخش گویه(، 22بذور ) با مرتبط هایشرکت سازیپایدار و گویه( 22داخلی) تولید از حمایت کارهای و

 سطح از و  همدان، ایالم، کرمانشاه و لرستان در چهار استان لیکرت طی) مقیاس در گویه( که 6فرصتها ) و گویه( 1تهدیدها ) گویه(، 12)

از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی، درصد، درصد تجمعی،  . گردید مطرح پرسشنامه در باز نیز سوال سه ارزیابی و مورد زیاد خیلی تا کم خیلی

، واریانس و ضریب تغییرات  نیز برای تفسیر اطالعات و مقایسه روابطه بین متغیرهای استفاده شد.برای تحلیل راهبردی پایدارسازی میانگین

از  سیستم یک بیرونی محیط تهدیدهای و هایفرصت و درونی ضع) و نقاط قوت شامل محیط عوامل بر مبتنی راهبردیبذور کشاورزی 

( EFEخارجی) و (IFEداخلی) عوامل ارزیابی ماتریس شناخت استفاده و لیکرت ایگزینه 5 طی) بر مبتنیروش تحلیل سوآت و امتیاز دهی 

 با عوامل از هر یک رتبه و محاسبه پاسخگویان دیدگاه معیار انحراف و میانگین عوامل، از یک هر اهمیت ضریب تعیین برای تعیین شدند.

 مجموع بر با تقسیم و مشخص عوامل از یک هر اهمیت ای ضریبرتبه جمع دهیوزن روش از تعیین و آنها (CVتغییرات) ضریب محاسبه

 ماتریس چهارگانه، عوامل از این یک هر نهایی نمره میانگین مبنای بر سپسشد. حاصل  عوامل نهایی اهمیت نرمال سازی وضریب کل

 دوی به دو تطبیقی مقایسه چارچوب با این در .شد تعیین اولویت دارای راهبرد و ترسیم (SPACEاستراتژیک) اقدام و موقعیت ارزیابی

 داخلی قوت نقاط از استفاده با سیستم شوند تا تدوین طریقی به باید تهاجمی شوند. راهبردهایمی تعیین راهبردها این چهارگانه، عوامل

 تدافعی راهبرد برند. درمی بین از را ضع) نقاط ها،گیری از فرصتبهره با کارانه محافظه راهبرد کند. در برداریبهره خارجی های فرصت از

 استفاده قوت نقاط از تهدیدها از احتراز برای رقابتی راهبرد در و خارجی است محیط تهدیدات از پرهیز و داخلی ضع) نقاط کاهش هدف

 .گردید استفاده SPSS و Ecxel نرم افزارهای از انجام محاسبات منظور به. شودمی

 نتایج 

 ای پاسخگویانهای فردی و حرفهتوصیف ویژگی
سال و بیشتر بودند  49درصد( در محدوده سنی  1/19درصد زن بودند. بیش از نیمی از آنها ) 1/21درصد از پاسخگویان مرد و تنها  3/12 

درصد(  12ها نشان داد که اکثریت پاسخگویان )نزدیک به سال و کمتر بودند. نتایج تحلیل داده 31ها نیز در محدوه سنی و کمترین آن



 
درصد  11درصد استخدام قراردادی هستند.  21درصد آنها استخدام رسمی و حدود  11سال و بیشتر داشتند. نزدیک به  21دارای سابقه 

درصد  22درصد بیوتکنولوژی و حدود  12درصد زراعت،  29درصد در رشته اصالح نباتات،  43پاسخگویان دارای مدرک دکترا و نزدیک به 

دوره  12تا  3درصد بین  92اند. نزدیک به ج و آموزش کشاورزی، باغبانی، خاک شناسی تحصیل کردههای تروینیز در مجموع در سایر رشته

درصد، نوع سیستم اجرایی  99های تولید و اصالح بذر آشنا هستند. نزدیک اند و اکثریت آنها به میزان زیادی با روشآموزشی را شرکت کرده

درصد  4/92هایی مانند تعاونی عضویت دارند. درصد نیز در سازمان 92اند. همچنینهرا ترکیبی از محقق محور و کشاورز محور دانست

صول ا پاسخگویان، همسو شدن با اهداف کشاورزی پایدار مانند افزایش کیفیت بذور و محصوالت تولیدی را بیشترین انگیزه برای بکارگیری

 اند. دانسته پایداری تولید در بخش بذور

 بیرونی و درونی ماتریس ارزیابی محیط
باشد. یها( مها و تهدیدها( و درونی )شامل ارزیابی نقاط قوت و ضع)اولین قدم در تحلیل سوآت، ارزیابی محیط بیرونی )شامل ارزیابی فرصت

همدان، ایالم، های نتایج بدست آمده از ارزیابی عوامل خارجی و داخلی تاثیرگذار بر ساز و کارهای دستیابی به پایداری بذر را در استان

 عوامل اهمیت سطح بر اساس (های بین صفر تا یکوزنپس از استاندارد سازی) 1فاکتورها ( نشان داد وزن6و 9کرمانشاه و لرستان ) جدول

ساز و کار پایداری  برای( تهدید یا فرصت) ضع) یا است که نشان دهنده قدرت شده محاسبه 1 تا 21/2 از متخصصان از فوق گروه براساس

 و 3 امتیازباشد. بدین معنی است که واکنش بسیار ضعی) می 1است که واکنش عالی بوده است و عدد  به معنی این 4عدد باشد. می بذور

( و یا از 4ها مهم )نقاط قوت و فرصت دهدمی شده که نتایج نشان استفاده ساز و کارهای پایداری بذور هایفرصت و قوت برای نقاط 4

عنوان  به 2امتیاز  و جزئی تهدید و به عنوان ضع) 1 آن امتیاز در که تهدید و ضع) نقاط به متفاوت ( برخوردارند. امتیاز3اهمیت کمتری )

 بندیاولویت شود وامکانمی ضرب امتیاز با که است عاملی وزن نتیجه عامل، یک وزنی تر مشخص شد. امتیازبیشتر و قوی تهدید و ضع)

و  21/3 ترتیب به داخلی و خارجی عوامل وزنی کل بدین ترتیب نمره .آوردمی را فراهم( تهدیدها و هافرصت) ضع) و قوت نقاط برای را

ها و تهدیدها،نشان دهنده برتری و باالی  نمره کل وزنی حاصل شد. نمره وزنی کل در ارزیابی محیط بیرونی در دو بخش فرصت 94/2

( دارد. این موضوع نشان اهمیت 19/2طرفی نقاط قوت باالتری نسبت به  از نقاط ضع) ) ( می باشد و از94/2هانسبت به تهدیدها )فرصت

های موجود در پایداری  تولید بذور است. با بررسی میانگین و انحراف معیار هر گویه در هر بخش عوامل خارجی نشان نقاط قوت و فرصت

برداری الزم از ذخایر غنی یرونی و درونی، در بخش فرصت ها، بهرههای شناسایی شده، جهت ارزیابی محیط بدهد که از بین فرصتمی

مهم ترین  49/2( و امتیاز 33/3کفایی بذر کشور به منظور کاهش وابستگی به سایر کشورهابا میانگین )ژنتیکی کشور در جهت تولید و خود

ی تی و یا پوششی در کشور که با تحمیل بذرهای تولیدهای چند ملیتی در قالب شرکتهای نیابفرصت و در بخش تهدیدها، گویه نفوذ شرکت

های تولید کننده بذر داخلی و مهم ترین تهدید شناسایی محسوب می باعث کاهش توان رقابتی شرکت 1/2( و امتیاز 91/3با میانگین )

مهم ترین  39/2( و امتیاز 32/3انگین )برداری با میو بهرهشناسایی منابع و ذخایر ژنتیکی  شود. نتایج بدست آمده از محیط درونی وگویه

 ی و باالتسهیالت بانک ناکافی بودن اعتبارات و) بخش تحقیقات اصالح بذر در گذاری سرمایه و مالی منابع کمبودنقطه قوت درونی و گویه 

ترین نقطه ضع)  مهم 29/2( و امتیاز  91/3با میانگین ) بر بودن و زمان بر بودن پروسه اصالح بذر(توجه به هزینه  با  های بانکی بودن بهره

 درج گردیده است. 12کارشناسان  در جدول عوامل داخلی و خارجی از دید  میانگیننتایج کلی و مقایسه را نشان داد. 

 بحث
و دولت وجود رابطه میان عدم به طور کلی مشکالت و چالش های موجود در صنعت بذر شامل پراکندگی واحدهای تولیدکننده بذر، 

تسهیالت بانکی و  ناکافی بودن اعتبارات و ،های فرآوری بذر پایین بودن تکنولوژی دستگاه، پرداخت یارانه بذر طوالنی در تاخیر ،کشاورزان

 ،تعاونی برای ورود به عرصه اصالح و معرفی ارقام جدید بخش خصوصی و نبود انگیزه در ،رقابتی نبودن صنعت بذر، های بانکی بودن بهره باال

حمایت  ، ضع)های مرتبط با تولید بذر زمایشگاهآ کمبود امکانات و، های مرکزی بذر باال بودن هزینه تولید ارقام جدید و کمبود ارقام هسته

در رابطه با تولید و اصالح بذر، انحصار  انسانی منابع کمبود پایدار، خدمات و محصوالت تامین خصوصی، محدودیت های و دولتی مالی های

                                                           
1 Factors Weight 



 
که  شده اند معرفی توسعه پایداری در صنعت بذر روی پیش چالش های عنوان اطالعات به کمبود نامناسب و قیمت گذاری مسائل گرایی،

 باید و کشور می شودخود منجر به آسیب های اقتصادی همچون افزایش هزینه واردات، تغییر در قیمت های داخلی و ایجاد نوسانات ارزی 

 .گیرند قرار توجه مورد سیاست گذاری ها در

و و جنتایج این تحقیق نشان داد که  چهار استان مورد مطالعه )همدان، کرمانشاه، ایالم و لرستان( از نظر تولید و تامین بذور زراعی )گندم، 

همدان،  هایبارت استانهای دیگر را تامین نمایند. به عتوانند بذور مورد نیاز خود و استانذرت( در وضعیت مناسبی قرار دارند و به خوبی می

های بومی خوبی برخوردار هستند و محققین و کشاورزان توانسته اند که از تنوع ژنتیکی، اراضی مورد لرستان، ایالم و کرمانشاه از ظرفیت

نند و فاده کنظر و پتانسیل موجود در هر استان به خوبی جهت تولید و تامین بذور محصوالت استراتژیک )گندم، جو و ذرت( به خوبی است

های تشود، بنابراین شرکها توسط نیروی داخلی و از طریق بذور رسمی و خودمصرفی تامین میبهره ببرند. از آنجا که کل بذور در این استان

ورد مطالعه مهای اند و بر تولید بذور داخلی اثری نگذاشتند.از طرفی، با این وجود استانهای خاصی در این مناطق نداشتهچند ملیتی فعالیت

درصد بذور از خارج  12در زمینه تولید بذور صیفی جات نظیر پیاز، هندوانه و گوجه فرنگی با مشکالتی روبرو هستند که باعث شده است 

از کشور بصورت وارداتی تامین شود و طی این چندسال، واردات بذور و عدم کشت بذور بومی در این بخش، این عوامل بطور طبیعی منجر 

توان با شناسایی و برنامه ریزی بلند مدت و تکیه شود که میذف بذور بومی و انقراض ذخایر ژنتیکی و بومی در مناطق مورد بررسی میبه ح

خش کشاورزی بها بر مشکالت و عدم تولید کافی بذور سبزی و صیفی فائق آمد. بر بذور بومی و استفاده از پتانسیل ژنتیکی هر یک از استان

بخشهای اساسی اقتصاد در فرایند توسعه نیازمند تخصیص بهینه منابع، امکانات و خدمات در جهت دستیابی به اهداف  کی از زیرعنوان ی به

گیری و ریزی کشاورزی، بررسی آمایشی نظامهای تولید جهت شکلهای توسعه است. یکی از رویکردهای مهم در مطالعه و برنامهبرنامه

های لویتاومطابق با نتایج حاصل از سواالت باز پرسش شده از جامعه آماری، باشد. ای میتوسعه پایدار منطقهگذاری تبیین مسائل سیاست

ساز و کارهای ارتقای پایداری بذور از دید کارشناسان استان ایالم، آمایش زمین و شناسایی محصوالت استراتژیک هر منطقه بود. بنابراین 

ی همراه با برآورد هزینه و شناسایی موانع تولید بویژه در رابطه با محصوالت استراتژیک در منطقه و رفع نیازمند  به بررسی عمیق و دقیق

های الزم در زمینه تولید و اصالح بذر نمودند. این در مشکالت توپوگرافی می باشد. کارشناسان استان کرمانشاه بیشتر اشاره به زیرساخت

های جدید تولید ارقام بذری را مهم دانستند. های خصوصی تولید ارقام و روشدولت از شرکت حالی است که کارشناسان همدان، حمایت

از آنجا که توجه و تاکید بر بازار در حال رشد  ترین فاکتور بیان کردندکارشناسان  لرستان نیز ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازار را مهم

زمین و نیروی کار و غیره( و دست یابی به بازارهای بایست منابع خود مانند )برای محصوالت با ارزش است، کشاورزان مختل) زراعی می

است  مناسبی به آسانی قابل دسترسی هایپذیر است و چه نوع تکنولوژیمختل) را در نظر بگیرند. اینکه کدام کسب و کارها بیشتر امکان

آمیزی محصوالت و سایر خدمات را تولید و بازاریابی کنند. دسترسی داشتن به بازارهای معتبر و قابل اعتماد و برای اینکه بطور موفقیت

کولوژیکی امناطق مختل) اگرو اطالعات بازار درباره محصوالت و خدماتی که پتانسیل کافی اقتصادی برای تولید شدن و بازاریابی شدن را در

ها، تهدیدها، مخاطرات در پایداری تولید بذر در بخش کشاورزی، کارشناسان استان ایالم، ترین آسیبدر زمینه مهم ای دارند.درون منطقه

ناختند ن بخش شهای کشاورزی جهت تولید محصوالت با کیفیت را مهم ترین آسیب در ایهزینه باالی تولید و مشکالت توپوگرافی زمین

عدم استفاده صحیح از منابع ژنتیکی منطقه، واردات بذور های ها را در زمینهولی کارشناسان کرمانشاه، همدان و لرستان مهمترین آسیب

های خصوصی و دانش بنیان به تعداد کافی و وابستگی به منابع ژنتیکی خارجی، عدم توجه به منابع ژنتیکی خارجی، عدم وجود شرکت

نبال د های دانش بنیانتحقیق، تولید، نوآوری و ارتقای کیفیت محصوالت از اهداف مهمی است که در شرکتاند. از آنجا که خلی دانستهدا

ای هگیری از نیروی انسانی متخصص با دارا بودن سطح باالی دانش اصالح نباتات و استفاده از دانش فنی روز دنیا از ویژگیبهرهو  شودمی

ای و استفاده از شیوه ای ضمن انجام تحقیقات به نژادی در داخل و خارج کشور ارقام را ضمن آزمون منطقهبه گونه ها است واین شرکت

 ولتگری دنقش تصدیرا از طریق کاهش  و بازارسازی مشکل بازار ، بنابراین بایداندازندکوتاه کردن دوره رشد پروسه به نژادی را جلو می

نش داو های خصوصی به توسعه شرکت را کاهش داده و است و بخش خصوصی پیش روی شرکتهای دانش بنیان ترین مشکلاساسی که

ای ه توان شرکتخواهد داشت. تالش در جهت افزایش  در بر ی رارشد و توسعه اقتصادی کشور و موفقیت بیشتر داده شود،بنیان اهمیت 

ی های دانش بنیان نقش مهم شرکتمی باشددر واقع، های تولید  وری و روشآ ر در فنبرای رقابت در بازار جهانی نیازمند تغییکننده تولید

راهکارهای  .دهای جدید و مدرن تولیدی دارند و باید مزیت رقابتی بودن تولیدات را محور کار خود قرار دهن وری و ایجاد روشآ در تغییر فن



 
های متمادی برای رسیدن به رقم های تحقیقاتی منظم در سالاستفاده از طرحعلمی و عملیاتی جهت افزایش کیفیت بذر در استان همدان، 

های نوین تولید بذر بوده، در حالی که حمایت دولت در تولید بذر های اموزشی جهت آشنایی کشاورزان با سیستممقاوم و برگزاری کارگاه

هم ترین راهکارهای عملیاتی برای افزایش کیفیت بذر از دید به عنوان م های تعاونی خصوصیداخلی و و بخش خصوصی و افزایش شرکت

برند سازی  کنند کههای بخش خصوصی بذرهای با کیفیت تولید میبعضی از شرکتباشد. در این راستا، کارشناسان لرستان و کرمانشاه می

یر به شرح زهمدان، لرستان، ایالم و کرمانشاه  استان هایشده راهبردهای  بر اساس منطقه بندی انجام. گیردبذور هم با این وضع شکل می

پیشروی  تهدیدهای فرصتها و ضع)، قوت، نقاط تحقیق اهداف تحقق در راستای و SWOT تحلیل از استفاده با حاضر تحقیق در .باشدمی

 کارهای پایداری بذور کشاورزیتوسعه ساز و  مناسب راهبرد ارائه منظور به نهایت در .گردید مشخص ساز و کارهای پایداری بذور کشاورزی

شدند.  مقایسه یکدیگر با و شوند محاسبه  (WT)تهدیدها  و ضع) نقاط کل میانگین با (SO) و فرصتها قوت نقاط میانگین که است الزم

 (WT < SO)باشد هاو فرصت هاقوت میانگین از کمتر تهدیدها و ضعفها کل چنانچه میانگین SWOT تحلیل در معمول قاعده براساس

 ضعفها کل میانگین که آنجایی از نتایج بدست آمده ، با ( .مطابق1بود ) شکل خواهد تهاجمی نوع از نمود توان پیشنهادمی که کالنی راهبرد ،

پایداری بذور کشاورزی  برای توسعه پیشنهادی کالن باشد، راهبردمی (SO) فرصتها و قوت نقاط کل میانگین کمتر از (WT) تهدیدها و

کنشگر  راهبرد یک تدافعی راهبرد برخالف و رساندحداکثر می به را فرصتها و قوت نقاط راهبرد این که خواهد بود تهاجمی راهبرد نوع از

کشاورزی از ارکان اصلی پدافند غیر  شود و تمام بخشهاید غیرعامل بررسی مینامروزه بحث توسعه کشاورزی و ارتباط آن با پداف .باشدمی

 توان از فرصتها بهترین بهره را برد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، با تمرکز بر نقاط قوت می .عامل است

زی خود های کشاورکند تا سیستمبرداری از آن که به کشاورزان کمک میو بهرهشناسایی منابع و ذخایر ژنتیکی طبق نتایج بدست آمده، 

ی انجام تحقیقات کاربردم ترین نقطه قوت ساز و کارهای پایداری بذور شناخته شد. لذا را با کمترین اثرات مخرب محیطی توسعه دهند، مه

گردد. همچنین نیاز به مندی از فرصت ها در این زمینه میمنجر به تقویت نقاط قوت و بهره وری از ذخایر ژنتیکیو هدفمند برای بهره

 بخش به اعتباری تسهیالت ارائه و بذور محصوالت مختل) کشاورزی خرید تضمین طریق از دولتی هایحمایت سطح و افزایش توجه

موجبات غفلت از بخش زیادی از  کننده بخش بذور کهسپردن بازار به دالالن واردها و جلوگیری از فرصت و قوت نقاط بر کشاورزی مبتنی

بذور وسعه تتولید و و تولید کننده داخلی در  ینفرصت محققمشخصا است،  شده کشاورزی بخش تولید و فرآوری بذرتوان محققین پرتالش 

 کشاورزی نوین هایشیوه ترویج و آموزش و بنابراین کارآفرینی ،گرددتضییع می ظرفیت و پتانسیل داخلی کشوربتنی مختل) ممحصوالت 

وری از ذخایر ژنتیکی گیاهی بهرهانجام تحقیقات کاربردی و هدفمند برای پایدار را تسهیل نماید،  معیشت رسیدن به شرایط تواندکه می

افه های محلی، اضهای نوین در مراحل تولید و کشت و استفاده بهتر از پتانسیلشود. همچنین جهت تناسب بیشتر فناوریپیشنهاد می

اصالح شده جدیدی  دهد و به تولید ارقامهای به نژادی مشارکتی به روشهای مرسوم به نژادی کارآمدی این روش را افزایش میکردن برنامه

. در این راستا، پیشنهاد باشدگردد که مطابق با نیاز کشاورز و سازگار با شرایط مناطق هدف که همان مزرعه کشاورزان است میمنجر می

ربیات تجهای مشارکتی به احیا و مستند سازی این دانش و شود بانک اطالعاتی از دانش بومی کشاورزان تدوین گردد و با انجام پژوهشمی

 ذیر درپگذاری مخاطرههای مالی کارآفرینانه و توسعه سرمایهت و حمایتتسهیال ءهایی چون ارتقادر این راستا اتخاذ سیاستپرداخته شود. 

برداری الزم از ذخایر غنی ژنتیکی کشور در جهت تولید و خود کفایی بذر جهت بهره آفرینی در بخش کشاورزیجهت توسعه پایدار کار

ه بازار و توسعشناسایی بازارهای جدید برای توسعه صادرات محصوالت کنونی از طریق ، ر به منظور کاهش وابستگی به سایر کشورهاکشو

های فیزیکی بهبود بخش زنجیره ایجاد و توسعه زیر ساخت ت و خدمات کشاورزی پایدارالها، محصوتجارت و ارتقا دسترسی به بازار نهاده

 .خواهد شد بخشکارهای اثر و انتخاب ساز و (ت سالمالمحصو)طریق پایدار ت کشاورزی بهالتولید محصو ءارتقارزی و ارزش در بخش کشاو

 گیری نتیجه
طورکلی در بعد اقتصادی بر گذاری در چارچوب راهبردهای تهاجمی شناخته شده که بهحداکثر، سیاست-به شرایط حداکثر برای حصول 

 سازی نیروی انسانی کشاورزی و توسعه دانشبعد اجتماعی بر توانمند بهبود نظام مالیاتی و بازار در، هادهای مالیگذاری و نتوسعه سرمایه

های اختزیرس المللی و تقویتت و خدمات کشاورزی پایدار از سطح محلی تا بینالع رسانی بازار محصوالتوسعه شبکه گسترده بازار و اط)

ت و در بعد محیط زیستی بر حفاظ بخش خصوصی در تولید و اصالح بذر ها و تعیین نهادهای مالکیت و قانونیها و نوآوریفناوریفیزیکی(، 



 
های جدید پایدار و تدوین ها و فناورینوآوری، رتقا نظام تحقیق و توسعه و ترویج کشاورزی با تاکید بر توسعه)ا و مدیریت منابع پایه

 .در کشور باشد ساز و کارهای پایداری در بذرتواند پیش برنده د دارد، میتأکی( استانداردهای تولید و محیط زیستی

 مشخص گردد و در متن با کد داده شود( [1]منابع )با کد 
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Abstract 

Today, sustainable agricultural development is considered as one of the necessities and considerations of land 

development. In other words, agriculture and its products have a fundamental and strategic role in the continuation 

of human life. In order to investigate the strategic analysis of sustainable agricultural development with emphasis 

on passive defense of seed production during the two cropping years 2016-2017 and 2017-2018, non-probabilistic 

purposive sampling method was used. The main tools of data collection are a questionnaire and including personal 

and professional characteristics of experts, review of seed sustainability mechanisms including mechanisms to 

support domestic production (20 items) and stabilization of seed-related companies (20 items). ), Strengths (12 

items), weaknesses (10 items), threats (5 items) and opportunities (9 items) that were measured on the Likert scale 

in four provinces of Hamadan, Ilam, Kermanshah and Lorestan. The results showed that the appropriate strategy 

to promote the stability of agricultural seeds with the aim of passive defense is an offensive strategy. In this regard, 

strategies to increase the effectiveness of agricultural knowledge and information by improving information 

mechanisms, strengthening the pluralism system through organizational development of producers in the 

production chain and seed breeding and creating coordination between them and empowering domestic production 

are appropriate strategies in the form of this strategy. 
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