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  ،استادیار گروه جنگلداري، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران1

  ایرانارشد جنگلداري، گروه جنگلداري، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه،  آموخته کارشناسی دانش2
  08/02/1399؛ تاریخ پذیرش: 02/05/1398تاریخ دریافت: 

  1چکیده
 فرآوري محصوالت هاي خوشهبا توسعه هاي صنعتى یکی از راهبردهاي توسعه اقتصادى است. توسعه خوشه سابقه و هدف:

و توان فروش و  شود میتولید محصوالت جنگل  هاي هزینهناشی از تجمع و مقیاس تولید باعث کاهش  جویی صرفه، جنگل
در ایران، منطقه اورامانات جنگل  غیر الواريمستعد توسعه خوشه فرآوري محصوالت . یکی از مناطق دهد میصادرات را افزایش 

برداري و فرآوري این شیره طبیعی، کار منبع تولید شیره سقز است. بهرهبنه)، وحشی (کرمانشاه است که با وجود درختان پسته 
؛ خام به خارج از کشور صادر شود صورت بهر سقز تولیدي ت بیششود صنایع فرآوري مناسب، باعث می مشکلی است و نبود

 پژوهشاهداف این  در کشور ضروري است. باارزشبنابراین اقدام به تدوین راهبردي مناسب براي توسعه فرآوري این محصول 
اي صنایع بررسی شرایط کنونی صنایع فرآوري سقز در منطقه اورامانات کرمانشاه و ارائه راهبرد مناسب براي توسعه خوشه

  فرآوري شیره سقز در این منطقه بود.
  

اي  تحلیل شبکه فرآیندانجام شد و به کمک  SWOCبا بررسی شرایط کنونی در ابتدا تحلیل  پژوهشدر این  ها: مواد و روش
و  گیري تعمدي استفاده شدنمونهاز روش  پژوهش در این بندي شدند. اولویتفرآوري سقز راهبردهاي توسعه خوشه صنعتی 

اي در ابتدا وزن  شبکهنفر بود. در روش فرآیند تحلیل  35ها به کمک رویکرد دلفی تکمیل شد. پانل متخصصین شامل  پرسشنامه
هاي  مقایسهانجام  منظور بههاي نهایی مشخص شد.  وزنهاي نسبی،  وزنآمد و از تلفیق این  دست بهنسبی به کمک مقایسه زوجی 
و براي تهیه  Supper decisionافزار  ها از نرم  تحلیل قضاوت منظور بهتایی استفاده شد.  9زوجی، از مقیاس ارجحیت 

این پرسشنامه توسط  نهایت در کیو استفاده شد. -ر دسیژنافزار سوپ ها از نرم ها و گزینه شاخصدهی  هاي مربوط به وزن  پرسشنامه
   طور کامل پاسخ داده شد. گیري به نفر از اعضاي پانل تصمیم 29

  

عدم «مورد نقاط ضعف  ، در»خواص دارویی«شاخص  ،ها نشان داد که در مورد نقاط قوت بندي شاخص نتایج اولویتها:  یافته
خشکسالی و «ها  چالشو در مورد » امکان توسعه تکنولوژي فرآوري«ها  فرصت، در مورد »شناخت بازارهاي داخلی و خارجی

سازي زنجیره  بهینه«راهبردهاي راهبردها نشان داد که  بندي اولویتنتایج تري داشتند.  اهمیت بیش» کاهش توان اکولوژیکی جنگل
» ریزي براي توسعه محصوالتی با قابلیت صادراتی برنامه«اولویت اول و  در 206/0با وزن » بازاریابیارزش محصوالت با تقویت 

   شناخته شدند.ها  ترین راهبرد مهم عنوان به، اولویت دوم در 188/0با وزن 
                                                

  o.hoseinzadeh@urmia.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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هاي متنوع و امکان صادرات  با توجه به خواص دارویی و امکان توسعه زنجیره ارزش تبدیل سقز به فرآورده گیري: نتیجه
سازي زنجیره ارزش محصوالت با تقویت  ترین راهبردي که باید در نظر گرفته شود، بهینه افزوده باال، مهم باارزشمحصوالت 

   ریزي براي تولید محصوالتی با قابلیت صادرات، باید در اولویت قرار گیرد. چنین برنامه بازاریابی است. هم
  

   اي بندي، بازاریابی، بنه، زنجیره ارزش، فرآیند تحلیل شبکه اولویت کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
 درختانپراکنش  دلیل بهمنطقه کوهستانی اورامانات 

، منبع تولید شیره سقز استکه یا بنه  پسته وحشی
. سقز است مستعد توسعه خوشه فرآوري شیره سقز

صمغی به رنگ سبز روشن، غلیظ و بسیار چسبنده 
دارویی فراوانی هاي صنعتی، غذایی و است که استفاده

برداري و فرآوري از این شیره طبیعی و دارد. بهره
هاي سنتی، کاري بس سخت و در روش باارزش
هاي موجود در وجود پتانسیلبا فرسا است.  طاقت

باید  ،)3(براي تولید شیره خام سقز  منطقه اورامانات
راهبرد مناسب براي توسعه صنایع فرآوري این 

کار گرفته شود تا ارزش افزوده  به باارزشمحصول 
  براي مردم محلی آن  ایجادشدهحاصل و اشتغال 

  هاي صنعتی یکی توسعه خوشهمنطقه کارساز باشد. 
هاي نوین براي توسعه کشورهاي  از رویکرد

است که اخیراً توجه بسیاري از  توسعه درحال
را به خود جلب کرده  گذاران سیاستپژوهشگران و 

نشان داد که توسعه ) 2004کر (نااست، براي مثال 
راهبرد  هاي فرآوري محصوالت جنگلی یک خوشه

اي و حل مسائل اقتصاد  کارآمد براي توسعه منطقه
هاي  اي از زنجیرهمجموعه خوشه ).17محلی است (

باشند و  ارزش است که از نظر جغرافیایی متراکم می
هاي فرآوري و فروش هستند شامل گروهی از شرکت

  طور افقى یا عمودى تولید سودمند توانند به می که
توسعه ). 20تجارت را افزایش دهند ( کاراییو 

تر، افزایش  هاي فرآوري، درآمدزایی بیش خوشه
رشد )، 33گذاري (توسعه سرمایه )،5و  4( زایی اشتغال
)، توسعه 37 و 30، 28(اي، منافع اقتصادي  منطقه

 )،34تولید و انتقال دانش ( )،9خالقیت و نوآوري (
 و 8عه اقتصادي () و ترویج توس22کارآفرینی مؤثر (

اي با هدف  ) را در پی دارد. مدل توسعه خوشه26
هاي تأمین  بهبود زنجیره ،)18( ها سازي هزینه حداقل

)، 10منابع ( برداري بهرهانرژي و  کارایی) و بهبود 21(
) 36(ي ا هاي صنعتی منطقهتوسط مؤسسات و سازمان

هاي فرآوري محصوالت جنگلى خوشهگردد. ایجاد می
مواد  تأمینهاي از مردم محلی، کارآفرینان، شرکت

اولیه، سازندگان تجهیزات صنعتى، تولیدکنندگان 
شیمیایى، مؤسسات آموزش عالی و  انرژى و مواد

). بررسی رویکرد توسعه 7شود (تحقیقاتی تشکیل می
جنگلی در سایر هاي فرآوري محصوالت  خوشه

اي یک راهکار دهد که توسعه خوشهکشورها نشان می
کارآمد براي افزایش ارزش افزوده محصوالت و 

 نشینان است برگشت سود به مردم محلی و جنگل
) با پیشنهاد 2005). اوکرانسکی و وربالن (31(

هاي فرآوري محصوالت جنگل رویکرد توسعه خوشه
ادند که ارتباطات در مناطق جنگلی استونی، نشان د

هاي فرآوري در این منطقه جنگلی نسبتاً  بین کارگاه
اي است و نتایج نشان داد که توسعه خوشه  ضعیف

صنایع فرآوري، راهبردي مناسب براي بهبود ارتباطات 
). آگوالر و 31توسعه اقتصادي این منطقه است ( و

هاي فرآوري ) توسعه خوشه2006والسکی (
وئیزیانا را مورد بررسی قرار محصوالت جنگلی در ل

اي را براي منطقه  دادند و الگوي متراکم توسعه خوشه
) با 2014). نیکولس (1پیشنهاد کردند ( موردمطالعه

مطالعه امکان توسعه خوشه محصوالت جنگلی در 
آریزوناي مرکزي نشان داد که تشکیل یک یا چند 
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خوشه محصوالت جنگل در این نواحی منافع 
کند  وسی را براي مردم محلی ایجاد میاقتصادي محس

) امکان توسعه 2015(سوتیکنو و سولیسوانتو ). 19(
هاي فرآوري در اندونزي را بررسی کردند و به  خوشه

هاي  توسعه خوشه ترتیب بهاین نتیجه رسیدند که 
صنعتی مواد غذایی، تنباکو، صنایع شیمیایی و 

ونزیتی و ). 29محصوالت جنگل در اولویت هستند (
اي  ) نشان دادند که توسعه خوشه2017همکاران (

صنایع فرآوري محصوالت جنگلی باعث ایجاد ارزش 
 ایجادشدهشود و این ارزش افزوده تري می افزوده بیش

تا از منطقه  کندبراي مردم محلی ایجاد انگیزه می
) در 2020). کازونگو و همکاران (32خارج نشوند (

راي استفاده از محصوالت جنگل زمینه ارائه راهبرد ب
در کشور زامبیا انجام دادند. نتایج نشان داد مردم 

از جنگل هستند  برداري بهرهترین  محلی به دنبال بیش
تر و  و تعیین راهبرد مناسب ایجاد ارزش افزوده بیش

تواند از صدمات ناشی از برداشت  نظارت می
و  زاده شریف ).15بکاهد (از جنگل  ازاندازه بیش

هاي صنعتی کشاورزي  ) نقش خوشه2019( همکاران
روستایی استان مازندران را  وکارهاي کسبدر توسعه 

نشان داد که  ها آنمورد مطالعه قرار دادند. نتایج 
هاي صنعتی کشاورزي باعث پیشبرد و  توسعه خوشه

توسعه اقتصادي مردم محلی شده و توسعه اجتماعی و 
 ).27به دنبال دارد (ترویج و توسعه کارآفرینی را 

توسعه خوشه  هاي مؤلفه) 2019حیدري و همکاران (
فراوري محصوالت باغی در استان  وکارهاي کسب

کرمانشاه را مطالعه کردند. نتایج نشان داد که عامل 
توسعه خوشه و حمایت دولت در زمینه توسعه 

نقش محوري دارند و ثابت کردند که توسعه  ها خوشه
فرآوري محصوالت باغی  هايوکار کسبهاي  خوشه

نقش مهمی در زمینه بهبود بازار محصوالت باغی و 
بررسی شرایط ). 12دارد (تر  ایجاد ارزش افزوده بیش

مراکز فرآوري محصوالت جنگلی و ارائه راهبرد 

فرآوري در این مناطق  هاي خوشهمناسب براي توسعه 
یت معیشت مردم محلی منجر به بهبود وضع تواند می

هاي موجود در با توجه به توانایی بنابراین). 11شود (
برداري و فرآوري محصوالت سقز در منطقه  زمینه بهره

چنین، ضعف صنایع فرآوري  همو  اورامانات کرمانشاه
اي  شود بخش عمده مناسب این محصول که سبب می

خام و فرآوري نشده صادر  صورت بهاز شیره سقز 
از دست  آن بخش زیادي از ارزش افزودهشده و 

ضروري است با استفاده از رویکرد توسعه  ،برود
براي  یمناسب ریزي برنامهاي صنایع فرآوري،  خوشه

 ارائهمنطقه  این محصول درتوسعه صنایع فرآوري 
تا با فرآوري این ماده اولیه ارزشمند، ارزش  شود

 بنابراینتري براي مردم محلی حاصل شود.  افزوده بیش
راهبرد مناسب براي ارائه  پژوهشهدف از انجام این 

در منطقه  اي صنایع فرآوري شیره سقزتوسعه خوشه
بررسی  پژوهشاهداف این  اورامانات کرمانشاه بود.

هاي  چالشها و نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت
صنایع فرآوري سقز، در شرایط کنونی، در منطقه 

راهبرد مناسب براي توسعه اورامانات کرمانشاه و ارائه 
  اي صنایع فرآوري شیره سقز در این منطقه بود. خوشه

  
 ها مواد و روش

با ،  اي کوهستانیاورامانات منطقه: موردمطالعهمنطقه 
در فاصله ، فرد منحصربهطبیعی و تاریخی  هاي جاذبه
.  است  شده  واقع  کرمانشاه  غربی شمال  کیلومتري 199 

استان کردستان، از جنوب به از شمال و شرق به 
از غرب به مرز عراق محدود  و شهرستان جوانرود

طول  46ْ 21شود. مرکز این شهر پاوه است که در َ می
 1540عرض جغرافیایی و ارتفاع  35ْ 03جغرافیایی و َ

این   وهواي آبمتري از سطح دریا واقع شده است. 
است   ها معتدل ها سرد و در تابستان منطقه در زمستان

  ).1) (شکل 3(
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  . موقعیت جغرافیایی منطقه اورامانات کرمانشاه -1شکل 
Figure 1. Geographical location of Orumanat region of Kermanshah. 

  
از نوع تحقیقات کاربردي  پژوهشن ای: روش تحقیق

 پیمایشیماهیت و روش از نوع تحقیقات  از نظرو 
با استفاده از  پژوهشموردنیاز در این  هاي دادهاست. 

آمد. با توجه  دست بهمصاحبه  صورت بهو  پرسشنامه
صورت گرفته روي محیط داخلی و  هاي بررسیبه 

خارجی منطقه، فهرستی از نقاط قوت و ضعف 
و تهدیدهاي (عوامل  ها فرصتداخلی) و  ل(عوام
توسعه خوشه فرآوري شیره سقز در منطقه  )جیخار

مورد شناسایی قرار گرفت و سپس براي  موردمطالعه
رسشنامه به طراحی پ اقدام پژوهشدستیابی به اهداف 

جدول) (شد  SWATبر اساس چارچوب ماتریس 
این ماتریس شامل هشت درایه، چهار درایه مربوط به 

مربوط به و چهار درایه  )T, O, W, S( عوامل اصلی
 پژوهش) بود. در این SO, WO, ST, WT( راهبردها

گیري تعمدي گیري غیراحتمالی یا نمونهروش نمونه از
مک رویکرد دلفی ها به ک) و پرسشنامه6( استفاده شد
  گیري، گروه تحقیق ر این نمونهد). 16( تکمیل شد

. اعضاي انتخاب شد مقصود و بر پایه هدف، بر اساس
اطالعات شامل متخصصینی بود که  گیري تصمیمپانل 

). روش 25( داشتند پژوهشکافی در زمینه هدف 
خاص  اي لهأمسنظران روي دلفی، همان اجماع صاحب

است. از این روش براي دستیابی به تصمیم جمعی 
نظران یک موضوع راجع به بین خبرگان و صاحب

طور تحلیل تحوالت و تحوالت آینده آن و همین
). این 2شود (استفاده می موردنظرت آن بر موضوع اثرا

) 2شکل (در پنج مرحله انجام شد که در  پژوهش
منظور شناسایی  مرحله اول به در قابل مشاهده است.

از مطالعات  SWOCاصلی ماتریس  هاي شاخص
 هاي شاخصاستفاده شد. در مرحله بعد این  اي کتابخانه

پانل متخصصین  تأییداصلی در قالب پرسشنامه اول به 
تري به  اصلی بیش هاي شاخصرسید و در این مرحله 

اضافه شد. در مرحله بعد پس از  ها شاخصماتریس 
، به SWOC ماتریس هاي شاخصتوسعه ماتریس 

کمک پرسشنامه دوم و با رویکرد دلفی، راهبردهاي 
 شدند. تأییدماتریس توسط پانل متخصصین تعریف و 

 اي شبکهل فرآیند در مرحله بعد بر اساس تحلی
)ANP افزار نرم) راهبردها در Supper Decision 

پانل  پژوهشدر این  .)2(شکل  شدند بندي اولویت
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نفر از اساتید  20نفر شامل  35متخصصین متشکل از 
و دو نفر  اي منطقهنفر از کارشناسان  13دانشگاه، 

علت تخصص و  دانشجوي دکتري بودند که به
حاضر داشتند  پژوهشکه در مورد هدف  اي تجربه

این تعداد  عنوان متخصص، انتخاب شدند. از به

 دلیل عدم مشارکت متخصص انتخاب شده در نهایت به
کامل برخی از متخصصین در نظر گرفته شده، نظرات 

نفر از  9 نفر از اساتید دانشگاه، 18شامل  نفر 29
مورد اي و دو نفر دانشجوي دکتري  نطقهکارشناسان م

  استفاده قرار گرفت.

 

  
 .مراحل انجام پژوهش -2شکل 

Figure 2. The flowchart of research. 
  

  تحلیل
1SWOC: در و دقیق هاي مهم  براي رسیدن به گزینه

زمینه تدوین راهبرد مناسب براي توسعه خوشه 
                                                
1- SWOC: Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Challenges  

در منطقه اورامانات، نیاز به روشی  شیره سقزفرآوري 
پذیر  ها را امکان کارآمد بود تا رسیدن به تمامی گزینه

. استفاده شد SWOCنماید. به همین دلیل از تحلیل 
گیري  ک ابزار مهم حمایتی براي تصمیماین تحلیل ی

ابزاري براي تحلیل  عنوان بهمعمول  صورت بهاست و 
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(نقاط قوت و ضعف) و سیستماتیک محیط داخلی 
یک سازمان ها) چالشها و محیط خارجی (فرصت

مربوط به نقاط  هايشاخص). 14شود (کار برده می به
توسعه هاي  چالشها و قوت، نقاط ضعف، فرصت

اعضاي پانل  29فرآوري شیره سقز به کمک خوشه 
 SWOC ماتریس تحلیلمتخصصین مشخص شد و در 

  .، قرار گرفتنشان داده شده است 1 جدولدر که 

  
  .SWOCنمایش ماتریس  -1جدول 

Table 1. Depiction of SWOC matrix. 

  عوامل استراتژیک
Strategies factors 

  محیط داخلی
Internal factors 

 ها ضعف
Weaknesses (W) 

 ها قوت
Strengths (S) 

جی
خار

ط 
محی

  Ex
te

rn
al

 fa
ct

or
s ها فرصت 

Opportunities (O) 
W-O S-O 

 ها محدودیت
Challenges (C) 

W-C S-C 

  
رسیدن به راهبردي مناسب، مستلزم در نظر گرفتن 

هاي دخیل در اتخاذ ها و گزینهتمامی شاخص
تصمیمات مربوط به توسعه خوشه صنعتی در منطقه 

 پژوهشکه در این  توجه به اینبا اورامانات بود. 
 مستقل از همدیگر SWOCماتریس  هاي شاخص

در این پژوهش از روش ترکیبی )، 35نبودند (
SWOC-ANP بندي  منظور تعیین و اولویت به

شدن نقاط  مشخصپس از  .)14( ها استفاده شد گزینه
) ها شاخصو تهدیدها ( ها فرصتقوت، نقاط ضعف، 

مشخص شدن راهبردها و به کمک پرسشنامه اول 
) به کمک پرسشنامه سوم، با استفاده از ها گزینه(

به کمک پرسشنامه  و ANP اي شبکهفرآیند تحلیل 
  شدند. بندي اولویتسوم، راهبردها 

  رویکرد فرآیند : ANP اي شبکهفرآیند تحلیل 
 بر اساس) 1996ساعتی (اي توسط  تحلیل شبکه

 یافته است ها توسعهگزینهو  ها شاخصزوجی  مقایسه
را نشان  ANPمراحل اجراي روش  3). شکل 23(

 دهد. می

اي در ابتدا وزن  در روش فرآیند تحلیل شبکه
  از  دست آمد و نسبی به کمک مقایسه زوجی به

هاي نهایی مشخص  هاي نسبی، وزنتلفیق این وزن
 مقیاس از ،زوجی هاي منظور انجام مقایسه ). به13شد (

منظور  به). 24تایی ساعتی استفاده شد ( 9ارجحیت 
و  Super decisionافزار  ها از نرم  تحلیل قضاوت

دهی  هاي مربوط به وزن  نامهبراي تهیه پرسش
افزار  ، از نرمANPها، مطابق با مدل  ها و گزینه شاخص

Super decision-Q  استفاده شد و این پرسشنامه
پاسخ داده گیري  نفر از اعضاي پانل تصمیم 29توسط 

 شد.
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  . ANPمراحل اجراي روش  -3شکل 

Figure 3. The stages of ANP approach performance.  

  
 و بحث نتایج

با توجه به  :SWOCمربوط به تحلیل  هاي شاخص
بندي  ها، خوشهمحصوالت چوبی و غیرچوبی جنگل

ي، تیپولوژي صنایع اموقعیت منطقه بر اساسصنعتی 
شود.  اي مطرح می هاي منطقهپیشرفته و وجود شاخص

هاي  ، براي توسعه خوشهSWOCتحلیل  بر اساس

صنعتی فرآوري سقز در منطقه اورامانات کرمانشاه از 
در ها و توسط کارشناسان و خبرگان   طریق پرسشنامه

نقطه  که شامل شش تعیین شدندشاخص  24مجموع 
 چالشقوت، هشت نقطه ضعف، هفت فرصت و سه 

  ):2(جدول بود 
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 . در منطقه اورامانات کرمانشاه SWOCهاي  شاخص -2جدول 
Table 2. SWOC indexes in the Orumanat region of Kermanshah. 

 ها شاخص
Indices 

 SWOC گروه
Group SWOC 

S1: االیام در منطقه. برداشت شیره بنه از قدیم  
S1: Galipot sap collection from the past 

 نقاط قوت
Strengths 

S2.فراوانی شیره بنه در منطقه :  
S2: The abundance of turpentine sap in the region. 

S3 آمده. دست به: کیفیت باالي شیره  
S3: High quality of obtained sap. 

S4.کاربردهاي متعدد محصوالت :  
S4: Multiple product applications.  

S5.خواص دارویی :  
S5: Medicinal properties.  

S6.تجمع جغرافیایی نسبی مناطق برداشت :  
S6: The relative geographic aggregation of harvesting areas.  

W1 داخلی و خارجی.: عدم شناخت بازارهاي  
W1: Lack of knowledge of domestic and foreign markets.  

 نقاط ضعف
Weaknesses 

W2: .خام فروشی سقز  
W2: Selling raw sap 

W3: .فصلی بودن برداشت  
W3: Seasonal harvesting 

W4: .نبود صنایع تبدیلی  
W4: Lack of conversion industries. 

W5:  گران.دالالن و واسطهسود باالي  
W5: The profits of brokers and intermediaries. 

W6: .پرداخت بهره مالکانه  
W6: Ownership interest payment 

W7: .پراکندگی صنایع تبدیلی  
W7: Dispersion of the processing industries.  

W8: بازدهبرداشت سنتی و کم.  
W8: Traditional and low-return harvest.  

O1: .امکان توسعه تکنولوژي فرآوري  
O1: Possibility for development of processing technology.  

 هافرصت
Opportunities 

O2: هاي فرآوري.توسعه تعاونی  
O2: Development of processing co-operatives. 

O3: صادرات.صرفه شدن افزایش تدریجی ارزش دالر و به  
O3: Gradual increase of the dollar value and export cost effective  

O4: .ایجاد اتحادیه صنفی  
O4: Creation of trade union.  

O5: صنعتی.برداشت نیمه  
O5: Semi-industrial harvesting. 

O6: گذاري.حمایت از کارآفرینان و بخش خصوصی براي سرمایه  
O6: Supporting entrepreneurs and the private sector for investment. 

O7: .تبلیغات در زمینه کاربردهاي مفید محصوالت  
O7: Advertising on useful product applications. 

C1: .خشکسالی و کاهش توان اکولوژیکی جنگل  
C1: Drought and forest ecological decline. 

 ها چالش
Challenges 

C2: .امکان عدم صدور مجوز برداشت توسط مراجع دولتی  
C2: Possibility of not issuing permits for harvesting by government authorities. 

C3: .امکان خرابی محصول در دوره برداشت  
C3: : Possibility of  product failure during harvesting.  
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بندي نقاط قوت توسعه خوشه فرآوري شیره  رتبه
توسعه خوشه قوت بندي نقاط نتایج رتبه: سقز

 4منطقه اورامانات در شکل فرآوري شیره سقز در 
خواص دارویی «هاي است. شاخص نشان داده شده

)S5 «( و») کاربردهاي متعدد محصوالتS4( «ترتیب  به
قرار  در رتبه اول و دوم 186/0و  2/0هاي  با وزن

تري برخوردار بودند، ولی  از اهمیت بیشو داشتند 
االیام در منطقه  برداشت شیره بنه از قدیم«شاخص 

)S1«(  طبق  ترین اهمیت بود. داراي کم 130/0با وزن
تواند در صنایع تبدیلی  شیره سقز می ،نظر متخصصین

متنوعی مورد استفاده قرار گیرد که همین موضوع 
دهد. با  اهمیت توسعه خوشه فرآوري آن را نشان می

توسعه خوشه فرآوري شیره سقز در این منطقه امکان 
تر و تولید محصوالت  رسیدن به ارزش افزوده بیش

تري عاید  شود که در پی آن سود بیش متنوع فراهم می
شود. در صورت  حلی فعال در این بخش میمردم م

توسعه خوشه فرآوري در این منطقه، امکان رسیدن به 
تر فراهم شده و در صورت مدیریت مناسب  سود بیش

برداشت ماده اولیه (شیره سقز) امکان برداشت پایدار 
وزن کم قدمت فعالیت  ها فراهم خواهد شد. از جنگل

خصصین به این در زمینه برداشت شیره سقز از نظر مت
دور کار برداشت شیره  هاي گذشتهعلت است که از 

است ولی در زمینه ایجاد ارزش  شده میسقز انجام 
تر  تر و فرآوري محصوالت با ارزش بیش افزوده بیش

شیره سقز از  اي عمدهپیشرفتی نداشته است و بخش 
خام فروشی به  صورت بهبرداشت شده در این منطقه 

  .شود میبازار عرضه 

  

 
  نقاط قوت                                                                

                         Strengths 
  

  .در منطقه اورامانات کرمانشاهبندي نقاط قوت  رتبه -4شکل 
Figure 4. Ranking of strengths in Orumanat region of Kermanshah. 

  
بندي نقاط ضعف توسعه خوشه فرآوري شیره  رتبه
بندي نقاط ضعف منطقه  ، نتایج رتبه5در شکل : سقز

در نقاط ضعف،  اورامانات نشان داده شده است.
عدم شناخت بازارهاي داخلی و خارجی «هاي  شاخص

)W1 «( نبود صنایع «و در رتبه اول  157/0با وزن
قرار داشتند  رتبه دوم در 149/0با وزن » )W4تبدیلی (

و » )W7پراکندگی صنایع تبدیلی («و معیارهاي 

هاي  ترتیب با وزن هب )»W8بازده ( برداشت سنتی و کم«
از نظر ترین اهمیت بودند.  داراي کم 101/0و  103/0

شیره سقز مردم محلی کنندگان  برداشت ،متخصصین
هستند که امکان بازاریابی براي محصول خود را 
ندارند و بازارهاي داخلی و خارجی را به اندازه کافی 

علت عدم شناخت کافی بازار  چنین به شناسند. هم نمی
و محصوالت نهایی و نداشتن امکانات فرآوري، امکان 
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فرآوري مناسب براي رسیدن به ارزش افزوده نهایی 
نشان داد  پژوهشنتایج این  ها فراهم نیست. آن براي

که توسعه خوشه فرآوري شیره سقز با توجه به 
 تواند میافزایش توان بازاریابی و توسعه فرآوري 

تري را در زنجیره ارزش محلی  ارزش افزوده بیش
از نظر متخصصین  فرآوري شیره سقز ایجاد کند.

یت از اهمعنوان یک نقطه ضعف،  بهبرداشت سنتی 

برخی از متخصصین  زیرا ،تري برخوردار است کم
تري به  اعتقاد داشتند که برداشت سنتی صدمه کم

کند و معتقد بودند که ها وارد می درختان و جنگل
وري ولی فرآ ،برداشت سنتی باید ادامه یافته

اشد تا محصول نهایی محصوالت ثانویه باید به روز ب
  قابل فروش در بازار باشد.

  

  
  

  . در منطقه اورامانات کرمانشاهبندي نقاط ضعف  رتبه -5شکل 
Figure 5. Ranking of weaknesses in the Orumanat region of Kermanshah.  

  
هاي توسعه خوشه فرآوري شیره بندي فرصت رتبه
هاي منطقه بندي فرصتنتایج رتبه ،6در شکل : سقز

مطابق نمودارهاي  اورامانات نشان داده شده است.
تکنولوژي  امکان توسعه«هاي ، شاخصارائه شده
افزایش تدریجی قیمت دالر و «و )» O1فرآوري (

هاي  ترتیب با وزن به» )O3صرفه شدن صادرات ( به
تري داشتند و معیار  اهمیت بیش 165/0و  172/0

در رتبه  115/0با وزن » )O5صنعتی ( نیمه برداشت«
) این O1( توسعه تکنولوژي فرآوري آخر قرار داشت.
صنایع فرآوري شیره  اندرکاران دستامکان را براي 

گیري تکنولوژي در  کار هکه با ب کند میسقز فراهم 

تري  زمینه تبدیل شیره سقز به ارزش افزوده بیش
ثانویه با کیفیت یابی به محصوالت  برسند و با دست

باالتر امکان فروش و صادرات محصوالت با ارزش 
شود. در ادامه افزایش کیفیت تر فراهم می افزوده بیش

. شود میباعث توسعه برند و رشد مضاعف سهم بازار 
از طرفی افزایش تدریجی قیمت دالر، انگیزه برداشت 

کند و توسعه خوشه فرآوري تر می و فرآوري را بیش
که دارد امکان  هایی مزیتبا توجه به  شیره سقز

تر  از فرصت افزایش قیمت دالر را بیش مندي بهره
  .کند میفراهم 
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  ها فرصت                                                                 
                         Opportunities 

  

  .در منطقه اورامانات کرمانشاهها  بندي فرصت رتبه -6شکل 
Figure 6. Ranking of opportunities in the Orumanat region of Kermanshah. 

  
هاي توسعه خوشه فرآوري شیره  چالشبندي  رتبه
هاي منطقه چالشبندي ، نتایج رتبه7در شکل : سقز

داده شده است که از نظر اهمیت اورامانات نشان 
خشکسالی و کاهش توان اکولوژیکی «هاي  شاخص
امکان عدم «در رتبه اول،  499/0با وزن )» C1جنگل (

با  )»C2صدور مجوز برداشت توسط مراجع دولتی (
امکان خرابی محصول در «رتبه دوم و  در 263/0وزن 

رتبه سوم قرار  در 238/0با وزن » )C3دوره برداشت (
 هاي خوشهبراي توسعه  چالش ترین مهم داشتند.

فرآوري سقز در منطقه اورامانات طبق نظر متخصصین 
گسترش خشکسالی و کاهش توان اکولوژیکی جنگل 

در زمینه است. با توجه به تغییرات چند سال اخیر 
زیرزمینی پایه درختان  هاي آببارندگی و تضعیف 

شده  تر ضعیفمورد استفاده براي برداشت شیره سقز 
تري دارند که با ادامه روند  و امکان استحصال شیره کم

 هاي سالدر  کنند می بینی پیشها متخصصان  خشکسالی
تري وجود داشته باشد. یکی  آینده امکان برداشت کم

ها امکان عدم صدور مجوز برداشت چالشدیگر از 
طبق قوانین  که جایی ازآنتوسط مراجع دولتی بود. 

گونه  مصوب مربوط به منابع طبیعی کشور، هر
فرآورده منابع طبیعی متعلق به دولت است و مدیریت، 
حفاظت و احیاي این منابع را نیز به عهده دارد، 

ها،  ادارات کل منابع طبیعی استان هرساله بنابراین
برداري  برداشت و بهرهمناطقی را که امکان و پتانسیل 

صورت اجاره به متقاضیان واگذار  سقز را دارند به
رو در زمینه گسترش  با توجه به شرایط پیشکنند.  می

ادارات منابع طبیعی از سطح  خشکسالی امکان دارد
دهند  مجوز میهایی که براي برداشت شیره سقز  عرصه

ینه مهمی در زم چالشوع بکاهند که این موض
ري براي توسعه خوشه فرآوري شیره سقز گذا سرمایه

در منطقه اورامانات است. از طرفی توسعه خوشه 
فرآوري در این منطقه ممکن است با مخاطراتی همراه 

که وسعت منطقه پراکنش درختان بنه  دلیل این بهباشد. 
بسیار زیاد است، با توجه به کمبود پرسنل سازمانی 

و نظارت این ادارات کل منابع طبیعی، گاهی کنترل 
 ممکن استشود  اقدامات، مشکل و یا غیرممکن می

برداري از این ه بهرههاي غیرقانونی بسودجویان از راه
  .پردازندفرآورده ب
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  . در منطقه اورامانات کرمانشاه ها چالش بندي رتبه -7شکل 

Figure 7. Ranking of challenges in the Orumanat region of Kermanshah.  
  

ها  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت نرمال شده وزن
: هاي توسعه خوشه فرآوري شیره سقز چالشو 

بندي کلی نقاط قوت، نقاط ضعف،  ، رتبه8شکل 
در بر اساس وزن نرمال شده ها را  چالشها و  فرصت

دهد. بر این اساس،  نشان می منطقه اورامانات کرمانشاه
خشکسالی و کاهش توان اکولوژیکی « هاي شاخص

عدم شناخت بازارهاي داخلی و «، )»C1جنگل (
امکان توسعه تکنولوژي فرآوري «، )»W1خارجی (

)O1«(  و») خواص داروییS5(« 0623/0 هاي با وزن ،

ترین اهمیت را  بیش 0500/0و  0501/0، 0525/0
 پژوهشی مشابه پژوهش) نیز در 2004ناکر ( .داشتند

هاي  در زمینه توسعه خوشهنشان داد که حاضر 
وجود مواد اولیه  ،ترین نقطه قوتفرآوري جنگل، مهم

ترین نقطه ضعف عدم وجود کارگران  مهم، باکیفیت
بهبود اوضاع تجارت و ترین فرصت،  مهم، باتجربه
محصوالت ترین تهدید، توسعه مهمگذارى و  سیاست

  هاي جنگلی است.جایگزین براي فرآورده

  

  
  .در منطقه اورامانات کرمانشاه SWOCهاي  شاخص بندي کلی رتبه -8شکل 

Figure 8. Total ranking of SWOC indices in the Orumanat region of Kermanshah. 
  

 طبق مدل: ها بندي آن تعیین راهبردها و اولویت
، در مجموع شش راهبرد براي SWOC-ANPترکیبی 

هاي صنعتی در منطقه اورامانات  توسعه خوشه
  ).3دست آمد (جدول  کرمانشاه به
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  .هاي صنعتی در منطقه اورامانات کرمانشاه راهبردهاي توسعه خوشه -3جدول 
Table 3. Strategies of industrial clusters development in the Orumanat region of Kermanshah. 

  ها راهبرد
Strategies 

St1.حمایت از کارآفرینان براي تولید محصوالت دارویی و غذایی منطقه :  
St1: Supporting entrepreneurs for the pharmaceutical and food products of the region.  

St2ریزي براي توسعه محصوالتی با قابلیت صادراتی. : برنامه  
St2: Planning for the development of products with export capability.  

St3ریزي براي ثبات امکان برداشت.: مطالعه و برنامه  
St3: Study and planning for possibility of harvesting stability. 

St4سازي زنجیره ارزش محصوالت با تقویت بازاریابی.: بهینه  
St4: Optimization of the value chain of products by enhanced marketing.  

St5تجمع زنجیره ارزش صنایع وابسته. بر اساسریزي : برنامه  
St5: Planning based on aggregation of value chain of related industries.  

St6وري.ها با هدف افزایش بهرهکنندگان محدود در قالب شرکت: آموزش برداشت  
St6: Training of small scale harvesters in the form of companies with the aim of increasing productivity. 

 
بندي نهایی راهبردهاي مناسب  ، اولویت9شکل 

هاي صنعتی فرآوري سقز در منطقه توسعه خوشه
دهد. طبق این نمودار، اورامانات کرمانشاه را نشان می

سازي زنجیره ارزش محصوالت با  بهینه«راهبرد 
در اولویت اول  206/0با وزن » )St4تقویت بازاریابی (

ترین راهبرد شناخته شد و راهبرد عنوان مهم و به
محصوالتی با قابلیت ریزي براي توسعه  برنامه«

 در اولویت دوم قرار 188/0با وزن » )St2صادراتی (
ریزي براي  مطالعه و برنامه« گرفت. در مقابل راهبرد

داراي  126/0 هايبا وزن)» St3ثبات امکان برداشت (
  با توجه به نظرات کارشناسان  ترین اهمیت بود. کم

ها  فرصت و خبرگان، در نقاط قوت، ضعف و
، کاربردهاي متعدد خواص داروییچون  هایی شاخص

، محصوالت، عدم شناخت بازارهاي داخلی و خارجی
، امکان توسعه تکنولوژي فرآوري، نبود صنایع تبدیلی

، صرفه شدن صادراتافزایش تدریجی قیمت دالر و به
گران  فصلی بودن برداشت، سود باالي دالالن و واسطه

با  والتو تبلیغات در زمینه کاربردهاي مفید محص
ترتیب  ترین وزن در اولویت قرار داشتند. بدین بیش
نحوي باشد  به دهاي فرعی بایبرداري از فرآورده بهره

 پوشش گیاهیکه از آسیب رساندن به منابع طبیعی و 
جلوگیري نماید، به همین منظور انجام مطالعات علمی 

سازي برداشت این محصوالت و ارائه در زمینه بهینه
برداري بهینه و مدیریتی مناسب جهت بهره هاي برنامه

آن ایجاد صنایع تبدیلی در جهت باال  در کنارمداوم و 
سزایی  هبردن ارزش افزوده این محصوالت از اهمیت ب

شان ) ن2017همکاران (ونزیتی و  برخوردار است.
فرآوري محصوالت  هايدادند که توسعه خوشه

شود و میتري  جنگلی باعث ایجاد ارزش افزوده بیش
این ارزش افزوده ایجاد شده براي مردم محلی ایجاد 

 .)32( کاهد میها  و از انگیزه مهاجرت آن کند میشغل 
کلیدي  مسائل) نشان داد که 2014پژوهش نیکولس (

جنگل دسترسی به  هاي فرآوريمورد نیاز براي خوشه
و  داراي کاربري صنعتی و تجاري در منطقهزمین 

 است ترویجی و انگیزشیهاي برنامه ازحمایت دولت 
هاي  تر بر شاخص در مقابل، کارشناسان بیشاما ؛ )18(

االیام در منطقه، فراوانی برداشت شیره بنه از قدیم
شیره بنه در منطقه، خام فروشی سقز، پراکندگی صنایع 
تبدیلی، حمایت از کارآفرینان و بخش خصوصی براي 

ایجاد  بازده،گذاري، برداشت سنتی و کم سرمایه
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اتحادیه صنفی و امکان خرابی محصول در دوره 
بندي  اعتقادي زیادي نداشتند و در اولویتبرداشت 

در نظر گرفتن مجموع این ترین وزن را دارا بودند.  کم
تر بخش  شرایط در سالیان اخیر، لزوم توجه بیش

و  هدفمندریزي صحیح و منظور برنامه دولتی به
به شرایط اکولوژیکی،  اجرایی مناسب با توجه

اجتماعی و اقتصادي هر منطقه به منظور کاهش 
معضالت منطقه، مثل ارائه راهکارهایی در زمینه 

هاي  برداري سقز در چهارچوب طرحدهی بهره سامان
برداري بهینه و  مصوب با در نظر گرفتن اصول بهره

مستمر و بازاریابی مناسب در منطقه را در بلندمدت 

هد داشت و نیز در کنار آن ارائه به همراه خوا
برداران  هاي ترویجی مناسب و کارآمد به بهره آموزش

هاي صحیح در راستاي کاربرد و اجراي روش
هاي بالقوه برداري باعث استفاده بهینه از ظرفیت بهره

منابع طبیعی، ایجاد اشتغال مولد در منطقه و افزایش 
اقتصادي برداران و تقویت بنیه سرانه درآمدي بهره

در  و اقتصاديها و کاهش مشکالت اجتماعی  آن
) با 2005اوکرانسکی و وربالن ( شود. منطقه می

ها نشان دادند که پیشنهاد رویکرد توسعه خوشه
ارتباطات و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در زنجیره 

  .)31هستند (  ها نسبتاً ضعیف ارزش این جنگل
  

  
  .بندي نهایی راهبردها اولویت -9شکل 

Figure 9. Final prioritization of strategies. 
  

  کلی گیري نتیجه
هاي  در بخش شده انجام هاي پژوهشبه  با توجه

کرمانشاه، فرآوري سقز  منطقه اوراماناتمختلف 
توجهی  کمعلت نبود امکانات و تجهیزات فرآوري و  به

فرسا است. دولت و مسئوالن، کاري سخت و طاقت
امکان  به با توجهتوان بیان کرد که می طورکلی به

فرآوري شیره سقز به محصوالت متنوع و با ارزش 
، و امکان صادرات محصوالت با ارزشافزوده زیاد 

ترین راهبردي که باید در نظر گرفته شود،  مهم
ت با تقویت حصوالسازي زنجیره ارزش م بهینه

ریزي براي تولید برنامه چنین، . همبازاریابی است

محصوالتی با قابلیت صادرات، باید در اولویت قرار 
به اهمیت  با توجهنشان داد،  پژوهشنتایج این  گیرد.

 راهبردهايو ارزش اقتصادي محصول سقز، با تدوین 
 .یافتخواهد  فرآوري آن استمراربرداري،   درست بهره

اهمیت اقتصادي و اجتماعی محصول سقز،  به با توجه
معیشت مردم  تأمینهاي اهربرداري آن یکی از  بهره

ال بودن شاخص علت با ، بهکه: اول محلی است
متنوع زنجیره هاي  ، فعالیتبیکاري در این منطقه

 اي مالحظه قابلتواند منبع درآمد می نارزش فرآوري آ
براي تأمین اي و پشتوانه باشدنشینان  براي جنگل

، افزایش مصارف و کاربردهاي دومها باشد.  معاش آن
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صنعتی، دارویی و غذایی سقز و صادرات این 
، سبب افزایش جهانیمحصول به بازار کشورهاي 

ارزش افزوده سقز در بازار و ایجاد انگیزه مضاعف 

آن  خوشه فرآوري براي بهسازي زنجیره ارزش
  شود. می
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Abstract1 
Background and Objectives: The development of industrial clusters is one of the strategies for 
economic development. With the development of forest product processing clusters, savings 
from aggregation and production scale reduce forest production costs and increase sales and 
export capacity. One of the potential areas for the development of the cluster processing of  
non-timber forest products in Iran is the Orumanat region of Kermanshah, which, due to 
distribution of wild pistachio trees (Pistacia atlantica), is the source of galipot production. It is 
difficult to utilize and use this natural galipot, and the lack of suitable processing industries 
caused most of the galipot sap to be exported to other countries in unprocessed form. Therefore, 
it is necessary to develop a strategy for development of the processing of this valuable product 
in the country. The objectives of this study were to investigate the current conditions of the 
galipot processing industry in the Orumanat region of Kermanshah and to present a suitable 
strategy for cluster development of the galipot processing industry in this region. 
 
Materials and Methods: In this research, by studying the current situation, a SWOC analysis 
was first performed and industrial cluster development strategies prioritized using analytic 
network process (ANP) method. In this research, purposive sampling method was used and 
questionnaires were completed with the help of Delphi approach. The panel of experts 
consisted of 35 people. In the ANP method, the relative weight was first obtained by pairwise 
comparison and from the combination of these relative weights the final weights were 
determined. In order to perform pairwise comparisons, a 9-point preference scale was used.  
In order to analyze the judgments, the Super decisions software was used and for the 
preparation of questionnaires related to the weighting of criteria and alternatives, the Super 
decision-Q software was used. Finally, the questionnaire was fully answered by 29 members 
of the decision panel. 
 
Results: The results of the prioritization of the criteria indicated that in the strengths “Medicinal 
properties”, in the weaknesses “lack of knowledge about domestic and foreign markets”, in the 
opportunities “possibility of the development of processing technology” and in the challenges 
“drought and forest ecological decline” was more important. The results of prioritization of the 
strategies showed that “optimization of the value chain of products by marketing reinforcement” 
with the weight of 0.206 in the first priority and “planning for the development of products with 
export capability” with the weight of 0.188 in the second priority were recognized as the most 
important strategies. 
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Conclusion: Considering the many medicinal properties and the possibility of developing the 
value chain of galipot conversion into diverse products and the possibility of exporting high 
value-added products, the most important strategy to be considered is to optimize the value 
chain of products by strengthening of the marketing. Planning for the production of products 
with export capability should also be prioritized. 
 
Keywords: Analytic network process, Marketing, Pistacia atlantica, Prioritization, Value chain   
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