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انجام  سراوان منطقةدر  پیمایشی -یفیو به شکل توص یو به روش کم یپژوهش از نوع کاربرد
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 مقدمه 
 موردهشتاد  ةده در که است ینینو یهامدل از یکی خوشه بر یتنمب یصنعت ةتوسع به لیتما

 .است گرفته قرار توسعه حال در و یصنعت یهاکشور زانیربرنامه و گذاراناستیس توجه
 ارتباطات صورت به شدهشبکه ةمنطق کیدر  بیهمکار و رق عیتجمع صنا 3یصنعت یهاخوشه
 سساتؤم ،یمتک و اردیخر ۀکنندعرضه یقو و مشترک یوندهایپ شامل یافق و یعمود

 .(Stimson, 2006, PP. 53-104) هستندمتخصص  یاقتصاد

 اقتصادی پیشرفت و توسعه در مؤثری نقش کشاورزی صنعت امروزه اینکه به توجه با 

2افزوده ارزش ایجاد با. شود پیگیری جدیت با یدبا نیز ایران در بحث این ،دارد کشورها
 در 

مواد  عیو توز یبندبسته یهاروش بهبود همراه به یصنعت خوشةقالب  در کشاورزی محصوالت
 یمؤثر گام جامعه یاهیتغذ یازهاین نیتأم یراستا در یدرآمد مل بردنباال ضمن توانیم ییغذا

 .برداشت

محصول به شمار  ینبزرگ ا ۀکنندتولید دومین جهان خرمای از درصد 25تولید با ایران
 و خشکبار صادرات از درصد 15 دادناختصاص با خرما و (Hajian, 2010, P, 172)رود یم

 ایپایه آمار) دارد کشاورزی اقتصاد در مهمی گاهجای خود به نفتی غیر صادرات از درصد 35
سراسر  در یمحصول باغ ینتر مهم  نخل کشت .(1390ی،بازرگان و معادن و صنایع سازمان
 بارور یخرما کشت زیر سطح یشترینب و است و بلوچستان به صورت پراکنده یستاناستان س

به صورت  سراوان منطقة در که دارد تعلق بلوچستان و سیستان استان به درصد 37با  کشور
 جهاد سازمان آمار به توجه ات. باس کرده پیدا توسعه و کشت یکدست و وسیع های باغ

 خرما تولید میزان و بارور یها نخلستان کشت زیر سطح ،بلوچستان و سیستان استان یکشاورز
تن بوده که  3/377337هکتار و  11/11713 ترتیببه 3135-3103 زراعی سال برای استان در

درصد  12 ترتیببه تولید میزان و کشت زیر سطح از سراوان منطقةسهم  یزانم یناز ا
 مقام استان خیزخرما مناطق ةهم ینب رد که استتن(  60771درصد ) 13هکتار( و  23/35637)

 و سیستان استان کشاورزی جهاد سازمان ةآمارنامت )اس داده اختصاص خود به را اول
 که رود می شمار به یکشاورز های بخشیرز از یکیو زراعت خرما  کشت .(3135، بلوچستان

 در خرما اینکه به توجه با .استکشور  یو حت استانسراوان،  در یاقتصاد های پتانسیل دارای

                                                      
1. Industrial Clusters  
2. Value Chain  
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 مصرف شدهیورافر و خشکنیمه به صورت اغلب و تازه صورت به کمتر خارجی یکشورها

 از ضایعات عنوان تحت خرما محصول از درصد 75-15حدود  ساالنه این بر عالوه و شود یم

 از ضایعات کاهش ضمن توان یمقالب خوشه  در یوراو فر تبدیلی صنایع ایجاد با ،رود یم بین

  .ردآو دست هب یشتریب ارز آن افزایشی ارزش طریق
 تاکنون است،شده  انجام کشاورزی خوشة ایجاد یاتدر ادب یادیز هایپژوهش اگرچه

نگرفته  صورت هاآن بندی رتبهعوامل و  ینا متقابل تأثیرگذاری چگونگی دربارۀ یجامع یقتحق
 عیصنا مسائل لیتحل و فهم در یمنطق و روشن ییالگو تواندیم عوامل نیا یبند رتبه. است

هدفمند و  یهااقدام یبرا را زانیربرنامه و رانیمد و دکن ارائه منطقه یکشاورز و یلیتبد
 بر تمرکز در هابه صاحبان بنگاه نیهمچن رساند؛ یاری هابنگاه نیااثرگذار در ارتباط با 

 بسیار رو نیا از ؛کند کمک عملکرد یارتقا و رشد به یابیدست یبرا یاهرم و یدیکل یها اقدام
 امکانات کهچرا شود؛ ایجاد یکشاورز بخشن ای درخرما  صنعتیخوشة  که است ضروری

 .است صنعتی توسعة یاز راهکارها کیی و دارد خوشه یلتشک یبرا یابالقوه
 

 پژوهش های پرسش
 :از عبارتند پژوهش های پرسشپژوهش  ینظر وبارچچ با متناسب

 کدامند؟ سراوان خرمای صنعتی خوشة ادایج بر مؤثر یدیکل عوامل .3
 است؟ چگونه سراوان خرما صنعتی خوشة یجادعوامل در ا این بندی رتبه. 2

 
 قیتحق ةنیشیپ و اتیادب بر یمرور

 اگرچه گوناگون صنایع برای و مختلف کشورهای در خوشه ایجاد چگونگی درخصوص
 شمول ن جها که خوشه تأسیس برای مشترک و عمومی خاص، ییالگو اما دارد وجود مشترکاتی

 .ندارد وجود باشد داشته سازی هپیاد قابلیت دنیا کشورهای تمامی در و باشد
 کنندگانعرضه ،مرتبط هم به یهاشرکت ییایجغراف تراکم هماندر واقع  هاخوشه 

 یهاحوزه در همکار ینهادها و مرتبط عیصنا یهابنگاه خدمات، دهندگانارائه ،یتخصص
 ارتباط .(porter, 1990) دکننیم زین یهمکار گریکدی با رقابت بر عالوه که هستندخاص 

 یفناور و دانش ها،نهاده به یدسترس ۀکنندلیتسه و هانهیهز ۀدهندکاهش هابنگاه نیا یدرون
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و در آن )خوشه(  (3102 ،یمحمدنی)د است یمشتر یازهاین نیتأمفروش و  یبازارها د،یتول 
-Altenburg, 1999, pp. 1693) است رچشمگی هاتجارت بین بنگاهی و تخصص بنگاه

1713). 

 ییهاخوشه خودجوش یهاخوشه .است مندنظام و خودجوش صورت دو به هاخوشه جادیا
-Chiaroni, 2006, pp. 1064). اندآمده وجود  هب فاکتورها خودجوش تمرکز اثر بر که هستند

که  رفتگ جهینت داد انجام کشور 35شرکت متعلق به  355که در  یقیتحق در پورتر .1076)
 ،عامل نیاول .شودیم کشور ای هیاحن کی یبرا یرقابت تیمز کی جادیا باعث یاصل عامل چهار

 یمحل انیمشتر یتقاضا یبعد عامل .است هیناح لیپتانس و استعداد مانه ای یطیشرا فاکتور
 و ساختار ،یاستراتژ عامل نیآخر و است یبانیپشت عیصنا پورتر، الماس مدل گرید عامل .است

 است محتاج زین ینوآور به خوشه جادیا ،ینیدر کنارکارآفر .(Porter, 1990) است رقابت
.(Maskell, 2001, pp. 921-943) باشد تیدر حال فعال یاخوشه هیناح آن دراگر  تینها در، 

 اریبس خوشه یریگشکل احتمال که یاگونه به ،سازدیم مشکل اریبس را مشابه یاخوشه جادیا
 (Bresnahan, 2001, pp. 835-860). دیآیم نییپا

 ژاپن بوده است، یصنعت ةخوش 37 مورد در که ،Yamawaki (2002) یهاافتهی اساس بر
 بان،یپشت عیصنا وجود ن،یشیپ بزرگ عیصنا وجود ،یخیتار طیشرا جمله از یمختلف یفاکتورها

 یهااستیس نقل،وحمل ةنیهز ک،کاهشینزد ییایجغراف ینواح در مرتبط عیصنا وجود
 باعث یانسان ةیسرما( 3102) یشامراد قیتحق در و یو انتقال تکنولوژ هادولت یا منطقه

 و عرض در یاقتصاد یهابنگاه وجود .شوندیم یمحل یصنعت یهاخوشه تیوتق ای شیدایپ
 و نیقوان وجود دهنده،ارتباط و کنندههماهنگ یمحل و یمل ینهادها وجود گر،یکدی طول

 ،ی)شامردا اندبوده یصنعت یهاخوشه جادیا بر ثرؤم عوامل از ارتباط ۀکنندلیتسه مقررات
3102). 

 
 سراوان یخرما یصنعت خوشة

 و سهم یهیطور بد اما به ؛تندیاهم یها داراخوشه همة ،یاخوشه ةتوسع کردیچارچوب رودر 
 .ستهاخوشه ریمتفاوت از سا یو مل یامنطقه در اقتصاد یصنعت یهاخوشه از کینقش هر

 75 از بیش است، مهرستان و سوران و سیب سراوان، شهرستان سه شامل که ،سراوان منطقة
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ی سراوان
ی خرما

 ایجاد و توسعه خوشه صنعت

تمرکز 
 جغرافیایی

 بعد کوچک شهری

 نبود خوشه رقیب در ناحیه

صرفه های ناشی از مقیاس تولید انبوه   

 تخصصی شدن بازار عوامل

 وجود شرکت های پیشرو و قوی در منطقه

شرایط 
 تقاضا

 اندازه بازار داخلی و خارجی

 فاصله از بازار خارجی

 چشم انداز بازار خارجی و داخلی 

 محدودیت و موانع حضور در بازار خارجی

 تقاضای بومی

ارتباطات 
بین بنگاه 

 ها

 همکاری شرکت ها

 رقابت بنگاه ها

 جریان اطالعات

 زیر ساخت

 صنایع پشتیبان و تامین کنندگان

 سیاست صنعت 

حمل و نقل/زیر ساخت ارتباطی  

دانشگاه ها/مراکز تحقیقاتی  

 نهادها 

استراتژی 
شرکت 

ساختار  /ها  

 قابلیت و توانایی مدیریت

 ساختار دارای شرکت ها

 استراتژی شرکت ها

 تاثیرات خارجی بر ایجاد خوشه

فاکتور 
 محیطی

 منابع انسانی

 منابع طبیعی

 سرمایه

 تکنولوژی

 ارزش و شوند می تولید و کشت عمده طور هب رقم 25-32تعداد  ینکه از ا دارد خرما نوع

 خرمای تولید کشت زیر سطح لحاظ از منطقه خرمای تجاری رقم ترینعمده. دارند تجاری

 هاینخلستان زیرکشت سطح استان کشاورزی جهاد سازمان آمار به توجه با .است مضافتی
 خود به را اول مقام استان خیزمناطق خرما ةهم بین درسراوان  درخرما  تولید مقداربارور و 

 یلیتبد عیصنا یهاو بهبود روش یخوشه صنعت ةتوسع موضوع حال نیا با ؛است داده اختصاص
 بخش ستةیشا کهطور  آناست که هنوز  یدیجد باًیتقر ةمقول رانیا در آن تیاهم رغمیعل

 .(Nori, 2007, pp. 161-177) است نشده تیو هدا تیاست حما یکشاورز

 در ماه سه مدت به محقق حضور) یدانیم ةمطالع از حاصل یامنطقه اطالعات اساس بر
 با یحضور ةمصاحب و باز ةپرسشنام از استفاده با یدلف روش یریکارگ هب نیهمچن و( منطقه

 نیترمهم موجود، منابع ةمطالع و پژوهش موضوع با مرتبط مختلف ینهادها اندرکاراندست
 با عوامل این از برخی که آنجا از .شد شناسایی منطقه با متناسب یصنعت ةخوش جادیا اهداف

 عوامل عنوان به فاکتور شش قالب در و ترکیب یکدیگر با هاآن دارند، همپوشانی یکدیگر
 .اند شده معرفی چارچوب یک در صنعتی ةخوش گیریلشک بر گذاراثر کلی

        
 سراوان خرمای صنعتی ةخوش ایجاد لمعوا: پژوهش تحلیلی مدل .1 نموار

 

ریز 26 یو استفاده از روش دلف قیتحق اتیو با استناد به ادب یاصل عامل 6 اساس نیا بر
 .اند نشان داده شده کیکه در جدول  شده ییشناسا یصنعت ةخوش جادیا بر رگذاریثأت ملعا

ایجاد 
 خوشه

تمرکز 
 جغرافیایی

شرایط 
 تقاضا

ارتباطات 
 بین بنگاه ها

/استراتژی
 ساختار

 زیرساخت

عوامل 
 محیطی
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 خوشة صنعتی شده به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ایجاد . توضیحات در مورد عوامل مطرح1جدول 

 ییایجغراف تمرکز شاخص :الف
 وجود. است رفته شمار به خوشه یاصل عناصر جزء ییایجغراف تمرکز خوشه، مفهوم شیدایپ آغاز از

یخصصت سهولت انبوه، دیتول از یناش یاقتصاد یهابه صرفه یابیمبادله، دست ةنیهز کاهش ،یعیطب منابع
 .هستند یصنعت ةخوش جادیا در ییایجغراف تمرکز تیاهم یقوبازار از عوامل  شدن

 Bagnasco & Trigilia, 1984 یشهر کوچک بعد 1
 Seeley, 2005 هیدر ناح بیرق ةخوش نبود 2
 Porter, 1990 انبوه دیتول اسیمق از یناش یهاصرفه 3
 Marshall, 1920 Chiaroni, 2006 عوامل بازار شدنیتخصص 4
 Jacob & De Long , 1996  Isbasoiu, 2007 منطقه در یقو و شرویپ یهاشرکت وجود 5

 تقاضا طیشاخص شرا :ب
محصول  یبازارها به کهتقاضاست  یطشرا کندمی تمرکز آن بر پورتر معروف مدل که اجزایی از یکی
 عینا، صهستند هدف عیصنا محصوالت از یتوجه انیشا زانیم یتقاضم انیمشتر یقتدارد. و یبستگ
 د.آور یالزم را به وجود م تیظرف

 یخارج و یداخل بازار اندازة 1

Enright, 2001 Porter, 1990 Isbasoiu, 
2007 Porter, 1998 Seeley, 2005 

 یخارج بازار از فاصله 2

 یداخل و یخارج بازار اندازچشم 3

 یخارج بازار در حضور موانع و تیمحدود 4
 یبوم یتقاضا 5

 هابنگاه نیب ارتباطات شاخص: پ
 صورت به که دهندیم یگروه لیتشک اقتصادی غیر و اقتصادی سساتؤم و ها بنگاه ،یصنعت ةخوش در

. کنند یم رقابت یکدیگر با همچنین و دارند همکاری یکدیگر با ،ارتباطند در یکدیگر با عمودی و افقی
 ای یمل ،یامنطقه سطح در یهمکار و رقابت ضرورت نتواند خوشه لیتشک که یصورت در گفت توانیم
 .است نشده نیمأت خوشه از تیحما و لیتشک هدف آورد، وجود به یالمللنیب

 هاشرکت یهمکار 1
Jacob & De Long , 1996 

Ketels , 2004 
maskell , 2001 , 1831, یمحمدنید , Enright , 2001 

 هاشرکت رقابت 2

 اطالعات انیجر 8

 رساختیز شاخص: ج
مشخص شده است.  ،چه در سطح بنگاه و چه در سطح صنعت ،یاقتصاد عملکرد در ساختریز تیاهم

که  یو دانشگاه یقاتیو مراکز تحق اقتصادی عامالن از که دولتی و خصوصی محلی نهادهای از یا شبکه
 به صنعتی یها خوشه بررسی در مهم فاکتور یک عنوان به کنند یم پشتیبانی ها خوشه یاز عامالن فرهنگ

 .دیآ یم شمار
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 خوشة صنعتی شده به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ایجاد . توضیحات در مورد عوامل مطرح1جدول 
 ، ,Marshall , 1920 ،Enright , 2001 Porter , 1990 کنندگاننیمأت و بانیپشت عیاصن 1

Yamawaki , 2002 ، ,Isbasoiu , 2007 و 1383 رابلوتی 
  1831 محمدیدین

 نهادها 2

Seeley, 2005  Chiaroni, 2006 3 صنعت استیس 

 ها/دانشگاهیقاتیتحق مراکز 4
 Seeley, 2005 نقلو/حملیارتباط ساختریز 5
 ساختار / شرکت یاستراتژ شاخص: د

 ینهمچن ؛هستند خوشه سازندة یاصل یاجزا یا یو ضرور یعیعناصر طب هابنگاه که است آشکار
 .ستها بنگاه آن ةشدهدایت و مدتبلند های برنامه و ها استراتژی از تابعی بنگاه هر عملکرد

 Chiaroni, 2006 تیریمد ییتوانا و تیقابل 1

 Porter, 1990  kotval,1998Chiaron, 2009 هاشرکت ییدارا ساختار 2
 1382,  یرابلوت هاشرکت یژاسترات 3
 Marshall, 1920 خوشه جادیا بر یخارج راتیثأت 4

 یطیمح فاکتور شاخص: ه
  .است ناحیه پتانسیل و استعداد همان یطیمح فاکتور. است)محیطی(  شرایطی فاکتورعامل  نیآخر

 Marshall, 1920  Enright , 2001 یانسان منابع 1
 Porter,1990Enright, 2001 Marshall,1920 یعیطب منابع 2
 Chiaroni , 2006  Seeley , 2005 هیسرما 3
 1831,  یمحمدنید ,1831,  یدشامرا ،Seeley, 2005 یتکنولوژ 4

 

  شناسیروش
 -یفیاطالعات، توص یگردآور برحسب پژوهش نیا که گفت دیبا قیتحق یشناسروش بارۀدر

 جادیا بر مؤثر عواملریو ز عواملجامع  ییشناسا یبرا .است یکاربرد ،هدف نظر از و یشیمایپ
 لیتحل از استفاده باانتخاب و  یدلف روش ،قیتحق گوناگون یهاروش انیم از یصنعت خوشة

 عوامل نیا یبند رتبه یبرا یاشبکه لیتحل ندیفرا کیتکن از تینها در و شد لیتعد یآمار
 .گرفت انجام مرحله سه در کهشداستفاده 

باز و  ةپرسشنام از استفاده با کهشده  دهیبرگز یدلف روش ،مرحله نیا در: اول مرحلة
 مرجع تیم درست انتخاب به یدلف روش نتایج کیفیت .است گرفته صورت یحضور ةمصاحب

 ادامۀ
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 میتنفرۀ  پنج یاعضا رو نیهم از ؛( 1387 ، و همکاران )فدایی دارد بستگی داوران گروه و 
نفر از  کی و بلوچستان و ستانیس دانشگاه خبرگان از نفر سهشامل پژوهشگر،  لگریطراح و تحل
 مرجع تیم مشورت با سپس ند؛شد دعوتمنظور  نیا یبرا خرما یلیتبد عیامر صنا کارشناسان

 و استاداننفر از  2 شاملنفر  32 از مرکب یامجموعه گروه نیا. شدند انتخاب یدلف گروه
 و یسازمان یها روین از نفر 2 ،بلوچستان و ستانیس تیریمد دانشکدۀ یعلمئتیه یاعضا
 نفر 2 و یصنعت یهاو شهرک تجارت و معادن و عیصنا ،یکشاورز جهاد یهاسازمان ،ییاجرا

 و یکشاورز جهاد یهاسازمان درخرما  یصنعت ةخوش نةیزمدر  کاراندردست یروهاین از
 از یهمگ که بود مهرستان و سوران سراوان، یهاشهرستان تجارت و معادن و عیصنا

 .اند منطقه یبخش کشاورز یصنعت ةخوش نةیزمدر  نظرصاحب افراد و کارشناسان و متخصصان
 66 از بیش تحقق یا داوران سوی از جدید پیشنهاد نشدن ارائه دلفی دورهای خاتمة مالک

 دو هر سوم دور در نکهی(. با توجه به ا3102 فردا، توسعة ادی)بن است داوران انیم توافقدرصد 
 دورهای ،رسید داوران دییتأ بهدرصد  72 معادل ازیامت با یینها فهرست و بود شده محقق شرط

 .شد شناخته تحقیق نهایی نتیجة عنوان به عواملریز 26و  عامل 6 فهرست و یافت خاتمه دلفی

 ادیازد تبه عل و یدلف روش از آمدهدستهب یهابا توجه به داده ،مرحله نیا در :دوم ةمرحل
 شش نیاز ا کیهر عواملریز لیتعدمنظور  به یبندتیارجح پرسشنامة ،عاملهر  عواملریز

را زمانبر  یزوج ةپرسشنام کردنلیتکم اریهر مع عواملریز توسعة رایز شد؛ عیو توز هیته عامل
 نیدر ا لیتحلوهیتجز واحدخواهد داد.  شیمذکور را افزا ةو درصد خطا در پرکردن پرسشنام

 یو کارشناس یمدرک کارشناس که بودند یصنعت ةخوش ةنیزم درخبرگان و کارشناسان  قیتحق
و اقتصاد  یبازرگان تیری( مدیاریآب ،یباغبان )زراعت، یکشاورز یمهندس یهاارشد در رشته

بخش  کارشناسان و ناز متخصصا یهمگ نکهیا ضمن داشتند؛سال سابقه  1از  شیبا ب یکشاورز
 یقضاوت یبردارنمونه روش ازحجم نمونه  نییتع یبرا ،قیتحق نیدر ا .اند منطقه یکشاورز
 استو هدفدار  یاحتمال ریاز نوع غ یقضاوت یبردارنمونه طرح .است شده استفاده

 پرسشنامه 21 و عینفرتوز 26 نیب پژوهش نیا عوامل تیارجح پرسشنامة(. 3105)سکاران،
 .شد یآور جمع

 یخرما یصنعت ةخوش جادیا عوامل یبند رتبه ،ینسب تیدوم اهم ةپرسشنام در: سوم ةمرحل
از  عواملریز یبندرتبه یبراحاضر  قیتحق شده است. دهیسنج خبرگان رظسراوان با استفاده از ن

و  تیریمد ییو توانا تیقابل عاملریز دو رایز ؛است جسته بهره یاشبکه لیتحل ندیفرا کیتکن
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ی سراوان

صنعتی خرما
 ایجاد و توسعه خوشه 

تمرکز 
 جغرافیایی

 بعد کوچک شهری

 نبود خوشه رقیب در ناحیه
صرفه های ناشی از مقیاس تولید انبوه   

 تخصصی شدن بازار عوامل
وجود شرکت های پیشرو و قوی در 

 منطقه

شرایط 
 تقاضا

 اندازه بازار داخلی و خارجی
 بازاریابی
 بازرگانی

محدودیت و موانع حضور در بازار 
 خارجی

 تقاضای بومی

ارتباطات 
بین بنگاه 

 ها

 همکاری شرکت ها

 رقابت بنگاه ها
 جریان اطالعات

 زیر ساخت

 صنایع پشتیبان و تامین کنندگان

 سیاست صنعت 

حمل و نقل/زیر ساخت ارتباطی  

دانشگاه ها/مراکز تحقیقاتی  

 نهادها 

/استراتژی
 ساختار  

 قابلیت و توانایی مدیریت

 ساختار دارایی شرکت ها

 استراتژی شرکت ها

 تاثیرات خارجی بر ایجاد خوشه

فاکتور 
 محیطی

 منابع انسانی

 منابع طبیعی

 سرمایه

 تکنولوژی

ذکر افراد از نفر 15 اریاخت در ینسب تیاهم پرسشنامة. دان وابسته گریکدیشرکت به  یاستراتژ
 .گرفت قرار دوم مرحلةدر  شده

ساختارمند آن هدف که ندداد توسعه( 3306) زوایو تاک یساعت را 3یاشبکه لیتحل ندیفرا
 .بود هم از مستقل چندگانةاز عوامل  ثرأمت یویسنار کی به توجه با یریگمیتصم ندیفرا کردن

 اب ارهیعچندم یریگمیتصم ابزار کی عنوان به را یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا کیتکن نیا
حل  یاشبکه روش در. از آنجا که بخشدیم بهبود مراتبسلسله یشبکه به جا ینیگزیجا

ریز نیب تنها و هستند یمراتبهمانند مسائل سلسله عواملدر آن  که ،شود یم یبررس یمسائل
 یفرع ةمسئل چند به توانیم را شبکه حالت نیا در ،وجود دارد یوابستگ پژوهش عوامل

 از یامجموعه ۀرندیبرگ در سطوح هر که کرد هیتجز یاگونه به یمراتبسلسله سطوح از متشکل
 .(Jharkharia, 2004, pp. 24-36)  دباش یفرع ةمسئل هر به مربوط ارهایمع

 نیا در که یطور به ،شوندیم سهیمقابا هم  دوبهبه صورت دو عواملابتدا  ،گام نینخست در
سلسله از سطح هر رد مشابه عناصر ییتادو ةسیمقا به مربوط یهاتفاوت از کیهر یبرا سهیمقا

 مرحله نیا. است شده گرفته نظر در 3 تا 3 از یارزش موجود در سطح باالتر عامل با مراتب
 آن مطلق ای یینها وزن نه،یگز هر ینسب یهاوزن قیتلف با و شودیم دهینام یوزن نسب ةمحاسب

نسبت به  عواملریشده و سپس ز جادیا عوامل ةسیمقا سیماتر ،یبعد گامدر .شودیم مشخص
 نیهمچن ؛شده است لیتکم عواملریز ةسیمقا سیو ماتر اند شده دهیسنجمختلف  یارهایمع

 آن از بعد و شده لیتشک دارند یوابستگ هم به که ییهاعواملریز یبرا یوابستگ سیماتر
مربوط به  میتصم یهاسیماتر استخراج منظور به. اند شده زهینرمال یدر دو گام قبل یها سیماتر

استفاده شده  عوامل یزگاراناس زانیم ةمحاسب یبرا ژنیدس سوپر افزاراز نرم عوامل نیب یوابستگ
 رفتهیپذصورت محاسبات از حاصل یوزن بردار قیتحق نیا ةیاول سیماتر فوق لیتشک یبرا است.
 و محاسبه عنصر هر یبرا محدود سیماتر فوق کی ،ادامه در .شد قیتحق ةیاول سیماتر فوق وارد

 و قیتلف با تینها در و شد یده وزن خود عنصر تیارجح ةلیوس به هاسیماتر فوق نیا از هرکدام
 (.3100 لرد، یمحمد) شد مشخص میتصم ةجینت محدود یهاسیماتر فوق ةهم سنتز

 
 پرسشنامه ییایپا و ییروا

 دهندگانپاسخ از هرکدام قضاوت زا حاصل میتصم یهاسیماتر یناسازگار زانیم یبررس با

                                                      
1. Analytic Network Process (ANP) 
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 زانیم ،2 جدول در .کرد حاصل نانیاطم پرسشنامه نیا از حاصل جینتا ییروا از توانیم 
 .است شده مشخص عواملریز و یاصل عوامل یناسازگار

 
 پژوهش رعواملیز و یاصل عوامل یهاشاخص در یناسازگار زانیم .2 جدول
 یناسازگار زانیم ابعاد تعداد شاخص

 0/0494 6 پژوهش یاصل عوامل
 0/0000 2 ییایجغراف تمرکز
 0/0804 4 تقاضا طیشرا

 0/0000 2 هابنگاه نیب ارتباطات
 0/0872 3 ساختریز

 0/0605 3 شرکت ساختار و یاستراتژ
 0/0618 4 یطیمح فاکتور

 
 لیتکم هنگام در محقق شخص حضور و پرسشنامه لیتکم یراهنما از استفاده به توجه با 

 یقبول مورد یها ناسازگارسیماتر ةهم از،یصورت ن درالزم  حاتیتوض ةارائ و پرسشنامه
از  یبندتیارجح ةپرسشنام ییایسنجش پا یبرا ،در پژوهش حاضر .داشتند (3/5)کمتر از 

 عواملکه با توجه به  استفاده شده است اجزا یسازگار اعتبار یبرا کرونباخ یآلفا بیضر
 نیا .دست آمد هاول ب ةشش بخش پرسشنام یکرونباخ برا یپژوهش شش آلفا یاصل

 اند. نشان داده شده 1در جدول  ها شاخص
 

 کرونباخ یآلفا حسب بر پژوهش یهاشاخص. 3جدول
 کرونباخ یآلفا بیضر هاهیگو تعداد شاخص

 0/84 5 ییایجغراف تمرکز
 0/78 5 تقاضا طیشرا

 0/87 3 هابنگاه نیب ارتباطات
 0/74 5 ساختریز

 0/81 4 ساختار /یاستراتژ
 0/82 4 یطیمح عوامل

 
از  ترعوامل بزرگ ةمه به مربوط ییایپا بیضر شود،یمالحظه م 1که در جدول  طورهمان
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ریز ،یبندتیارجح یآورجمع از پس .رندیگیقبول قرار م مورد عوامل همة و است 0/7
  .شدند انتخاب (بودند ادیز تیاهم یدارا یعنی) بود 3/5 از شیب هاآن نیانگیم که ییارهایمع

 

 هاافتهی
 یفیتوص آمار

 درصد 58/5ارشد،  یمدرک کارشناس درصد 15/1پژوهش، در کنندهشرکت افراد کل انیم از
 24/5مرد و  درصد 75/5 نیهمچن ؛داشتند یکاردان مدرک درصد 26/4و  یمدرک کارشناس

 .بودند زن درصد
 
 ژنیسوپردس افزارنرم از استفاده با چارچوب یسازادهیپ

 یوابستگ سیماتر  ،یاصل عوامل یاسهیمقا یهاسیماتر از هرکدام عواملریز لیتعد از پس
 هاآن یو سازگار لیتشک گریکدیبه  عاملهر  هاعواملریز یو وابستگ گریکدیبه  یاصل عوامل

 عناصر .شوندیم داده حیتوض یطیمح فاکتور یاصل عوامل یمراحل برا نیا .شودیم کنترل زین
نظرات خبرگان و کارشناسان  یهندس نیانگیاز م عواملریز ةیاول ییدو دو سةیمقا سیماتر

 .است مشاهده قابل  7در جدول  که حاصل خواهد شد
 

 یطیمح فاکتور عواملریز یزوج یها سهیمقا ه،یاول سیماتر .4 جدول
 ژهیو بردار یتکنولوژ هیسرما یانسان منابع یعیطب منابع 

 0/39 8/20 8/58  1 یعیطب منابع
 0/49 8/40 5/60 1 2/04 یانسان منابع

 0/07 2/18 1   هیسرما
 0/05 1    یتکنولوژ
 1     جمع

 
 یحاصل و بردار وزن جینتا .است هشد محاسبه  شدهزهینرمال یینها سیماتر ،مرحله نیا در

 .است مشاهدهقابل  2مربوط در جدول 
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 یطیفاکتور مح عواملریز یزوج یها سهیمقا شده،زهینرمال یینها سیماتر. 5 جدول 
 ژهیو بردار یتکنولوژ هیسرما یانسان منابع یعیطب منابع 

 0/38 0/41 0/55 0/25 0/30 یعیطب منابع
 0/49 0/42 0/36 0/55 0/62 یانسان منابع

 0/08 0/11 0/07 0/10 0/04 هیسرما
 0/05 0/06 0/02 0/10 0/04 یتکنولوژ
 1     جمع

 
 زانیو م یوزن یبردارها محاسبة یبرا ژنیسوپردس افزاراز نرم ،یزوج سةیمقا از پس

 2نمودار  در یطیفاکتور مح یبراآن  جیکه نتا شده استفاده عواملریو ز عوامل یناسازگار
  .است هشد داده نشان

 
 یطیمح فاکتور عواملریز یناسازگار زانیم و یوزن بردار .2 نمودار

 
 عنصر هر یبرا محدود سیماترسوپر ،کی یمفهوم مدل در شده داده نشان رابطةتوجه به  با

 در. دش یدهوزن عنصر خود تیارجح ةلیوس به هاسیرماتسوپر نیا از کدامهر و محاسبه
به کمک  و شدمشخص  میتصم جةینت محدود یهاسیسوپرماتر ةو سنتز هم قیبا تلف ،تینها

 یخرما یصنعتخوشة  توسعةو  جادیا بر رگذاریتأث یارهایمع ینسب تیاهم سنجش پرسشنامة
 ارهایمع نیا ینسب تیاهم استان یخرما صنعت کارشناسان و خبرگان نظر از استفاده با سراوان

 .شدمشخص 
 .شود یم مشاهده  6 جدول در پژوهش نیا یینها سیماترسوپر
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 پژوهش یینها سیماترفوق. 6 جدول

Goal criteria Alternatives 
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6 

C
3 

C
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0/021391 0/118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C2 

0/159873 0/880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 C1 

0/001558 0 0/066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C6 

0/003829 0 0/165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 C7 

0/013617 0 0/577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 C0 

0/004569 0 0/194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 C3 

0/011656 0 0 0/725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C33 

224400/0 0 0 0/275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 C32 

0/050495 0 0 0 0/800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C37 

0/004386 0 0 0 0/695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C36 

0/008171 0 0 0 0/129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C30 

0/057164 0 0 0 0 0/806 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C33 

0/021575 0 0 0 0 0/070 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C25 

244042/2 0 0 0 0 0/122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C23 

0/045212 0 0 0 0 0 0/387 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C21 

0/057754 0 0 0 0 0 0/495 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C27 

0/008470 0 0 0 0 0 0/726 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C22 

0/005148 0 0 0 0 0 0/441 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C26 
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 نسبت به هدف پژوهش عواملریز رتبةو  عواملو  عواملریز ریمقاد زین 7 جدول در 
  .شودیمالحظه م

 نسبت به هدف عواملریز یها رتبهو  عواملو  عواملریز ریمقاد .7 جدول
هر  ریمقاد

 نسبت شاخص
 هدف به

ریز هر ریمقاد
 به هدف شاخص

 شاخص فیرد عواملریز تیاولو

0/181264 
 تمرکز C2 هیدر ناح بیرق ۀخوش نبود 7 0/021391

 C3 انبوه دیتول اسیمق از یناش یهاصرفه 1 0/159873 ییایجغراف

0/023573 

 C6 ی/ خارج یبازار داخل ةانداز 17 0/001558

 تقاضا طیشرا
 C7 یابیبازار 16 0/003829
 C1 یبازرگان 8 0/013617

 C9 بازار در حضور موانع و تیمحدود 13 0/004569

0/016079 
 C11 هاشرکت یهمکار 9 0/011656

 ارتباطات
 C12 هاشرکت رقابت 14 0/004423

0/063052 
 C14 کنندگاننیمأت و بانیپشت عیصنا 4 0/050495

 C16 نقلوحمل /یارتباط ساختریز 15 0/004386 ساخت ریز
 C11 نهادها 11 0/008171

0/078739 
 C19 تیریمد ییتوانا و تیقابل 3 0/057164

 /یاستراتژ
 ساختار

 C22 شرکت ییدارا ساختار 6 0/021575
 C21 هاشرکت یاستراتژ * 0/000000

0/112916 

 C23 یانسان منابع 5 0/045212
 عوامل

 یطیمح
 C24 یعیطب منابع 2 0/057754
 C25 هیسرما 10 0/008470
 C26 یتکنولوژ 12 0/005148

 
 یریگجهینت و بحث

 یمناسب برا یاستراتژ یکبه عنوان  یصنعت یها خوشه گذشته ةدهآن است که از  واقعیت
 در گذارانسیاست و ریزانبرنامه توجه مورد و اند شده مطرحط متوس و کوچک صنایع توسعة

 در کشورهای از یکی عنوان بهز نی ایران. اند     گرفته قرار توسعه حال در و صنعتی کشورهای

 مختلف یها ط بخشمتوس و کوچک صنایع باید خود ساختاری تقویت برای توسعه حال
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 صنایع از دسته این زیرا ؛توسعه دهد یصنعت ةخوش قالب دررا  یو کشاورز ی، اجتماعاقتصادی

 یعصنا ةتوسع و رشد که طوری به ،برخوردارند زیادی اهمیت از یا منطقه رشد و توسعه در
 از بهینه استفادۀ و منطقه رفاه سطح و درآمد افزایش یکوچک و متوسط در بخش کشاورز

 .آورد خواهد ارمغان به را منطقه در موجود منابع
 گرفته303267/5  رتبة تیاز نظر اهم ییایتمرکز جغراف گرفتهصورت پژوهش اساس بر

 با رتبه انبوه دیتول اسیمق از یناش یهاصرفه نةیزم در ژهیوبهآن  ادیز تیاهم یاست که به معنا
 به خوشه یاصل عناصر جزء ییایجغراف تمرکز خوشه، مفهوم شیدایپ آغاز از است. 323071/5

 کوچک بعد تیاهمخود به  یهاپژوهش در Bagnasco & Trigilia (1984) .است رفته شمار
 یخیتار لحاظ از یسازخوشه به مربوط مطالعات .اندپرداخته (ی)مکان ییفضا یژگیو و یشهر

به  او. گرددیم ازب اقتصاد یساز یبوم یرو بر 3325 سال در مارشال آلفرد یهاتالش به
 ییبناریز کاناتام ةارائ لیعالوه بر تسه که کرد اشاره عیصنا دادنقرار هم کنارمثبت  راتیثأت

 اقتصاد،)اصول  شود یم زیانبوه  ن دیتول اسیاز مق یناش یهاصرفه موجبآب و برق(،  ری)نظ
3325.) 
از  نبودن و برخوردار یلیتکم عیصنا نةیزمدر  ینادرست بخش کشاوز یهااستیس

 لهئمس همین .است خوشه نشدن جادیا ۀعمد مسائل از یکیکشور  درالزم   ایه زیرساخت
 و نژادیمراد سراون شده است. ةمنطق در ها کاری موازی و ها ناهماهنگی یا پاره موجب

عنوان  به نیکارآفر متوسط و کوچک یهابنگاه توسعة نقش به (376 ص، 3106) همکاران
 یکشاورز ةعرص در متأسفانه که کنند یم دیتأک ییروستا ةتوسع رانشیپ نظام از یدیکل شاخص

 .به آن نشده است یتوجه چندان
 انجام نحوۀ و زمان بودنن مشخص و هابنگاه صاحبان ییکارفرما و یتیریمد مهارت نداشتن

 و یمال ضعف موجب رانیا روستای تعاون مرکزی سازمان سوی از خرما فروش هایدهیمزا
پژوهش خود  اساس بر Juhany (2010) .دشو یم یلیتکم عیصنا یهابنگاه ینگینقد کمبود
 بر یاثرگذار در یناتوان ،یتیریمد تجارت ضعف ،یکه کمبود دانش اقتصاد کندیم اشاره

 با سهیمقا در یلما منابع نیتأمدر  تیمحدود و منظر نیا از باال یریپذبیآس و یطیمح راتییتغ
و همکاران  یچراغ .هستند امارات در شدهادی یهااهنگب جیرا مشکالت ازبزرگ  یهاشرکت

اطالعات  ضعف ،یبازرگان دانش ضعف ،یداخل تورم وجود قاتشانیتحق اساس بر زین (3135)
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مرتبط با خرما در کشور بر  عیصنا ۀعمد مشکالت زمرۀنامناسب را در  غاتیو تبل یفن 
  .اند شمرده

 و یدولت بخش کارگزاران و یعیتوز دی،یتول اصناف انیم یمال تیشفاف نبود و یاعتماد یب
امکان نزدیکی و اعتمادسازی بین عامالن اقتصادی را در  همکاری فرهنگ ضعف نیهمچن
این معضل به  حلکه  یبه طور است،سراوان با مشکل مواجه ساخته  یخرما ةخوش

 یرابلوتکه  یصورت در .دارد احتیاج همکاری از حاصل گستردۀسازی و معرفی منافع  فرهنگ
 روابطو  یافق ،رو به عقب جلو، به رو یهاوندیپ از یقو یامجموعه خود پژوهش در (3101)

خدمات ، اطالعات و افراد  ،کاالها یبازار ریغ و یبازار دالتمبا بر یمبتن که رابازار کار 
  .برد امن یصنعت ةخوش جادیاهستند در 

 
 شنهادهایپ
قرار دارند که با  یپژوهش یهاشنهادیدر بخش اول پ .شوندیم میتقس بخش دو به شنهادهایپ

موضوع مقاله ارائه  نةیزمموجود در  تیمنظور بهبود وضع به هایبررس و قیتحق جینتا بهتوجه 
 .دشون یم

 ؛شد خواهد حاصل نفعانیذ یبرا یادیز یایمزا منطقه در یصنعت خوشة جادیصورت ا در
 که ستواحدها تجمع از یناش یهاییجوصرفه وجود یصنعت مناطقتوسعة  عمدۀ علت چراکه

 شیافزا اثر رببنگاه  دیتول نةیهز و ردیگ یمشکل  دیمثبت در تول یعوارض جانب هاآن اثر بر
 است. یاتیح اریبس یصنعت خوشة یبرامسئله  نیاکه  ابدییم کاهش گرید بنگاه دیتول

درون خوشه  یهابنگاه مثبت ترقاب و یهمکار به خوشه قالب در یصنعت دیتول که آنجا از
 نةیشیپتوجه به  با خرما فعال یهابنگاه نیب یهمکار و باطاتارت شودیم شنهادیپ است، ازمندین

 هم به را یاقتصاد عامالن تواندیم و است همگون باًیتقرکه  ،منطقه یفرهنگ و یاجتماع یقو
 یبرا گریکدی یدیکل یهاییتوانا ازو  ردیگ انجام دییکل و محوری یتیفعال حول ،دهد وندیپ

 که چرا ؛شود ادغام یجهان رۀیزنج در دیبا خوشه نیهمچن ؛کنند استفاده هم یهاتیفعال لیمتک
 درآمد هابنگاه تیدر نها و کردخواهد  کینزد گریکدیرا به  هابنگاه یاقتصاد یهاجاذبه

 .کنند یمکسب  یشتریب
 یهابنگاه ژهیو)به سراوان منطقة یکشاورز یهااز شرکت یاریبس نکهیبا توجه به ا 
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 رای)ز کنندینم مشخص خود یرقابت ریمس یبرا را یمشخص یاستراتژکوچک و متوسط( 
 شنهادیپ ،(ندارند یرقابت یتعهد به استراتژ یبرا الزم یاقتصاد قدرت کوچک یهاشرکت

 شرکت یک صورت هب و شود جادیا فرعی پیمانکاران نام به سازمانی ساختار ینوع شود یم

 کاهش اقدام نیا مزایای از .کند جمع خود رامونیپ را واحدها یا ها تشرک سایر بزرگ

 شرکت این نیا بر افزون ؛بود خواهد کاال کیفی بهبود و بهتر بازاریابی حمل، های هزینه

 یصنعت خوشة جادیا و کند هدایت وپاگیردست مقررات حذف به را دولت تواندیم پیمانکار
 .سازد آسانرا در منطقه 

 و یامنطقه یهاتیمز از استفاده و کشف جهت در تالش شودیم شنهادیپ ،تینها در
 یراهبردها عنوان بهدرون خوشه  یهابنگاه نیب در ییافزاهم یهاحلقه جادیا و یساز شبکه

 اهتمام و توجه مورد کشور یصنعت و یاقتصاد توسعةکالن  یهااستیس یتمام در کیاستراتژ
  .ردیگ قرار

 ییشناساآن  نیترمهم که دشویم ارائه یآت یهاپژوهش یبرا ییشنهادهایپ ،دوم بخش در
 یهاخرما و روش یصنعت خوشةو متوسط  کوچک یهابنگاه یریپذرقابت بر مؤثرعوامل 

آمده از دستنتایج این تحقیق با نتایج به شودیم شنهادیپ نیهمچن ست؛هاآن یمال نیتأم
های سایر روش( های آماری و... بشیوه (مقایسه شود: الف لیذدیگری نظیر موارد های  روش
 .هاروش تحلیل پوششی داده( ج ELECTRE ،VIKOR ،AHPگیری چندمعیاره نظیر متصمی
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