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Given that agriculture is the second economic resource of Iran; therefore, 

the development of agribusinesses can increase productivity, value 

creation, and social welfare in society. Considering that identifying 

opportunities is one of the important stages of the entrepreneurship 

development process, the present study was conducted with the aim of 

identifying and categorizing opportunities for starting agribusinesses in 

Masjed-Soleiman County.  This qualitative research was performed using 

the Delphi technique. The members of the Delphi panel included 20 

agricultural experts and entrepreneurs in Masjed-Soleiman County, who 

were purposefully selected using the snowball technique. Data analysis was 

performed using content analysis methods, continuous comparison and 

also, calculation of frequency distribution tables, agreement percentage and 

Kendall coefficient in the form of SPSS software version 27. After three 

rounds, 30 opportunities to start agribusinesses were identified in Masjed-

Soleiman County. After rewiring the nature and origin, the opportunities 

identified in the four categories of "opportunities in the field of agriculture 

and horticulture", "opportunities in the field of animal and aquatic 

sciences", "opportunities for design and packaging of agricultural products" 

and "opportunities for production and processing of agricultural products" 

Were classified. The results of the ranking showed that "cultivation of 

medicinal plants", "fish farming in the margins of Masjed-Soleiman dams 

in cages", "packaging of livestock products such as curd and other similar 

products" and "processing of medicinal plants" are the most important 

opportunities for starting agricultural businesses in The city was Masjed-

Soleiman County. Policymakers, managers and job seekers in the 

agricultural sector can use the results of this study as a guide for starting 

and developing entrepreneurial agricultural businesses. 
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 سلیمان  مسجد

که کشاورزی دومین منبع اقتصادی کشور است؛ بنابراین، توسعه کسبب و کارهبای کشباورزی نظر به این 

آفرینی و رفاه اجتماعی در جامعه شبود. از آنجبایی کبه شناسبایی وری، ارزشتواند سبب افزایش بهرهمی

ببا هبد  های کارآفرینی یکی از مراحل مهم فرآینبد توسبعه کبارآفرینی اسبت، پبژوهش حا بر فرصت

اندازی کسب و کارهبای کشباورزی در شهرسبتان مسبجد سبلیمان های راهبندی فرصتشناسایی و دسته

گیری از تکنیک دلفی انجام شد. اعضای پانل دلفبی )استان خوزستان( انجام شد. این پژوهش کیفی با بهره

بودنبد کبه ببه   نفر از متخصصان و کارآفرینان حوزه کشباورزی در شهرسبتان مسبجد سبلیمان  20شامل  

هبا ببا اسبتفاده از صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیبه و تللیبل داده

های تللیل ملتوا، مقایسه مستمر و همچنین، جداول توزیع فراوانی، درصد توافق و  بریب کنبدال روش

انبدازی فرصبت ببرای راه  30تعبداد    انجام شد. پس از انجام سبه دور،  27نسخه    SPSSافزار  در قالب نرم

کسب و کارهای کشاورزی در شهرستان مسجد سلیمان شناسایی شدند. پس از بررسبی ماهیبت و منشبا، 

هبای حبوزه های حوزه علوم زراعی و باغی«، »فرصبتهای شناسایی شده در چهار دستۀ »فرصتفرصت

های تولیبد و کشباورزی« و »فرصبتبندی ملصبوتت  های طراحی و بستهعلوم دامی و آبزیان«، »فرصت

بندی نشان داد کبه »کشبت گیاهبان بندی شدند. نتایج حاصل از رتبهفرآوری ملصوتت کشاورزی« طبقه

بندی ملصوتت دامی دارویی«، »پرورش ماهی در حاشیه سدهای مسجدسلیمان به صورت قفسی«، »بسته

انبدازی های راه« مهمتبرین فرصبتیبیفرآوری گیاهان داروهمچون کشک و دیگر ملصوتت مشابه« و »

گذاران، مدیران و افراد جویای کار کسب و کارهای کشاورزی در شهرستان مسجد سلیمان بودند. سیاست

اندازی و توسبعه کسبب و توانند از نتایج این پژوهش به عنوان راهنمایی برای راهدر بخش کشاورزی می

 کارهای کارآفرینانه کشاورزی استفاده کنند.  
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 مقدمه 
چببون هببایی هببمامروزه بشر از یک سو بببا مقولببه

وری، افزایش کیفیببت خببدمات،  رورت افزایش بهره

کبباهش زمببان و هزینببه تلویببل خببدمات در تمببامی 

افزایش سطح توقعات، تغییر ها و از دیگر سو با  عرصه

هببای خبباد زنببدگی در در سالیق مردم و پیچیببدگی

عصر جدید مواجببه اسببت. ایببن در حببالی اسببت کببه 

افزایش جمعیت و ثابت بودن نسبی تعببداد مشبباغل و 

شناسببان و اقتصبباددانان های موجود توجه جامعهپست 

هببای نببو معطببو  نمببوده اسببت را به خلببق فرصببت 

(Brettel et al., 2012.)  لذا این امببر موجببب شببده در

طول سالیان اخیر به کارآفرینی بببه چشببم یببک رفتببار 

ریزان و مطلببوب نگریسببته شببود و تببالش برنامببه

گذاران اکثر کشورها، توسعه آن به عنوان یببک سیاست 

تغییببر اجتمبباعی مطلببوب باشببد )زالببی و همکبباران، 

 طوربببه کببارآفرینی جدیببد تعاریف از بسیاری(. 1389

 گببام ترینمهم منزلۀ به فرصت  تشخیص بر چشمگیری

(. Singh, 2000انببد )کببرده تمرکز کارآفرینی فرآیند در

 ذهببن در کببه پرسشببی تببریندر ایببن راسببتا، اساسببی

 فرصببت  تشببخیص رویکببرد بببا کارآفرینی پژوهشگران

 چگونببه و موقببع چه این است که »چرا، شودمی مطرح

 و کشببف را هببافرصببت  هبباآن همه نه و افراد از بعضی

(. Bhagavatula et al., 2010کننببد« )مببی بببرداریبهره

بدون شک شرایط ملیطی نظیر فرهنبب ، تلصببیالت، 

هببای موجببود فناوری، نظام حمایت اجتماعی و تئوری

هببای در هر منطقه نقش مهمببی در شناسببایی فرصببت 

ایببن  (.Eckhardt and Shane, 2003کارآفرینانه دارد )

باشند که شناسببایی امر موجب شده برخی بر این باور  

های موجود در فضای کسب و کار حین انجام فرصت 

ترین قابلیت کارآفرینان موفببق های روزمره مهمفعالیت 

 (. Moreno, 2006باشد )

 ملببر   نیببروی و موتور کارآفرینی،که نظر به این

 اخیببر هببایسال در ؛ لذااست  جامعه در اقتصادی رشد

 هببایفرصببت  انتخبباب و شناسایی کارآفرینی، به توجه

 بسببیاری اهمیببت  جدید کار وکسب  ایجاد برای مناسب 

 رشببد با کارآفرینی هایفرصت  است؛ چرا که کرده پیدا

 ,.Biranvand et alدارنببد ) مثبتببی رابطببۀ اقتصببادی

توسعۀ کارآفرینی در گرو عوامل زیادی اسببت   (.2019

هببای شناسایی فرصببت   ،شک در میان این عواملکه بی

ای برخببوردار اسببت؛ زیببرا کارآفرینانه از جایگاه ویببژه

ترین و اولببین گببام در فرآینببد تشخیص فرصت اصلی

رود و بدون شناسببایی فرصببت کارآفرینی به شمار می

مببرام، عمالً کارآفرینی معنایی نخواهد داشببت )خببوش

 شناسببایی توانببایی عنوانبببه فرصببت  تشخیص(. 1395

 کببه ایگونببه بببه وکارکسببب  به آن انتقال و ایده خوب

اسببت  شببده تعریببف کند، تولید درآمد و افزوده ارزش

(Corbett, 2007 تشخیص فرصببت .) هببای کببارآفرینی

انببدازی کسببب و کارهببای گام مهمببی در ایجبباد و راه

، بنببابراین (.Barringer, 2006رود )جدید به شمار مببی

 از یکببی هببافرصببت  شببناخت توان اذعان داشت که می

 شببودمی ملسوب کارآفرینی توسعۀ عوامل ترینبزرگ

 کشببف کببارآفرینی گفببت  تببوانمببی دیگر عبارت به و

 (.Hansen et al., 2011) است  هافرصت 

اشتغال یا مو وع کار و بیکاری نببه   امروزه چالش

ترین مسایل اجتماعی روز کشببور بببه تنها یکی از مهم

آید؛ بلکه با میزان رشد جمعیت در چند دهۀ شمار می

هببای تببرین چببالشتببوان آن را از مهببمگذشببته مببی

اقتصادی در چند دهۀ آینده به حساب آورد   -اجتماعی

 (. در ایبببن راسبببتا،1392)موحبببدی و چرختابیبببان، 

برخببورداری از رغببم  هرستان مسببجد سببلیمان علببیش

داشببتن  و های نفت و گاز فعال و ذخایر ارزشببمندچاه

م کشببور منبباطق ملببرواز  ظرفیت بالقوه برای اشتغال،  

 بوده و جوانان آن بببا مشببکل بیکبباری روبببرو هسببتند

بیشترین نرخ بیکبباری   ای که(. به گونه1395)کاشانی،  

به عنوان دومببین اسببتان بیکببار  -خوزستان را در استان

(. 1395)گببزارش مرکببز آمببار ایببران،  دارد -کشببور

 جمعیببت  نسبببت  گببرفتن نظببر در چنببین، ببباهم

 مسببجد خوزسببتان، شهرسببتاناسببتان  هایشهرسببتان
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باشببد می دارا را فرستی مهاجر میزان ترینبیش سلیمان

تببرین دلیببل مهبباجرت جمعیببت فعببال ایببن که اصببلی

شهرستان، جستجوی شغل و فرصت اشتغال در دیگببر 

های کشببور اسببت )وزارت تعبباون، کببار و رفبباه استان

 کار غلط (. دلیل این امر وجود فرهن 1396اجتماعی، 

 در انسببانی نیببروی جذب جهت  در خوزستان استان در

 جببذب بببه تمایببل و وابسته صنایع یا گاز و نفت  صنایع

 در وکببارکسببب  بببه تمایببل عدم نیز و دولتی مشاغل در

باشد )وزارت تعاون، کببار و رفبباه می خصوصی بخش

. این امر موجب شببده در شهرسببتان (1396اجتماعی،  

 هببایپتانسببیلهببا و مسجد سببلیمان بببه رغببم فرصببت 

هببای صببنعت، خببدمات و در بخش شببماری کببهیب

کشاورزی وجود دارد، عدۀ زیادی از مببردم در فقببر و 

کببه   در این راستا، نظر بببه ایببن  ملرومیت به سر برند.

دهببد کببه های میببدانی پژوهشببگران نشببان میبررسببی

هبببا و شهرسبببتان مسبببجد سبببلیمان دارای ظرفیت 

کشبباورزی   ختلببفهای مهای باتیی در زمینببهپتانسیل

چنان که شایسته و بایسته اسببت از ایببن است، ولی آن

ها در جهببت تولیببد ملصببوتت و خببدمات و ظرفیت 

 زایی در این منطقه استفاده نشده است.همچنین اشتغال

انببدازی هببای راهرود شناسببایی فرصببت لذا انتظار مببی

کسببب و کارهببای کشبباورزی در شهرسببتان مسببجد 

بی را بببرای اشببتغال بخببش سلیمان بتواند بسببتر مناسبب 

در این راسببتا، وسیعی از مردم این منطقه فراهم آورد.  

مطالعات مختلفی در خصود تأثیر عوامببل گونبباگون 

های کارآفرینی انجام شده است و بر تشخیص فرصت 

هر یک از این مطالعات به تببأثیر یببک یببا چنببد عامببل 

اند کببه در مجمببوع نتببایج ایببن مطالعببات اشاره نموده

ای از آن اسببت کببه فببرد بایببد دارای گسببتره بیببانگر

های خاد باشد تا بتواند فرصتی را تشببخیص ویژگی

دهد. لذا اگرچه تالش برای ارتقای قابلیببت تشببخیص 

های کارآفرینی در بین اهالی شهرستان مسببجد فرصت 

رفببت از هببای بببرونحببلتواند یکببی از راهسلیمان می

تببر و سببادهحل  توان راهمشکالت موجود باشد، اما می

تری را نیز مطرح نمببود؛ و آن عبببارت از الوصولسهل

هببا و نظببرات متخصصببان، گیببری از دیببدگاهبهببره

کارآفرینببان و خبرگببان منطقببه در راسببتای شناسببایی 

 های موجود در شهرستان مسجد سلیمان است.فرصت 

بنابراین، پببژوهش حا ببر بببر آن اسببت بببا شناسببایی 

ر شهرستان مسجد های کارآفرینانه کشاورزی دفرصت 

انببدازی کسببب و کارهببای سلیمان، مبنایی را بببرای راه

موفق در این حوزه در شهرستان مسجد سلیمان فراهم 

نموده تا به موجب آن عالوه بببر دسببتیابی بببه مزایببای 

گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه

توسعۀ صادرات، ارتقای درآمدهای عمببومی و توسببعۀ 

های تزم برای توسعۀ کببارآفرینی در ینهگردشگری، زم

ابعبباد مختلببف را فببراهم نمببوده و در نتیجببه جایگبباه 

اقتصادی شهرستان، استان و در نهایت کشور را بهبببود 

شناسببایی   ، هد  اصلی مطالعۀ حا ر  بنابراینبخشد.  

اندازی کسب و کارهای کشبباورزی در های راهفرصت 

گیری از تکنیک دلفببی با بهره  شهرستان مسجد سلیمان

 باشد.می
 

 مباني نظري و پیشینه پژوهش 
پذیر گذاری امکانفرصت کارآفرینانه نوعی سرمایه

است که یکببی از اهببدا  زیببر را دنبببال   بالقوهبا سود  

نماید: ارائۀ ملصول یببا خببدمتی جدیببد بببه بببازار؛ می

بهبود ملصوتت و خببدمات موجببود؛ و یببا تقلیببد از 

خدمات سودآور در بازارهایی که هنببوز ملصوتت و  

کسببب (. 1395مرام، اند )خوشبه مرحلۀ اشباع نرسیده

و کار عبارت است از حالتی از مشببغولیت و بببه طببور 

هایی است که تولید و خرید کاتهببا عام، شامل فعالیت 

منظور کسببب هببا را بببهو خدمات با هد  فببروش آن

(. براسببام منببابع 1389)رکببابی،  گیردسود، در بر می

موجود کسب و کارهای مختلببف بببه انببواع کسببب و 

شببود. کارهای خدماتی، صنعتی و کشاورزی تقسیم می

شببامل در ایببن راسببتا، کسببب و کارهببای کشبباورزی 

کاشت، مدیریت، تولید و بازاریابی کاتهای کشاورزی 

فعالیببت   نببهیزم  نظیر دام و ملصوتت زراعببی اسببت.



 1401، 1، شماره 9کشاورزي، دوره   پايدار توسعه و کارآفريني مطالعات 

77 

منبببابع،  ت یریمبببدی، کشببباورز هبببایکسبببب و کار

 و فببروش اسببت  یحفاظببت، دامببدار ،یکشبباورز

بببر ایببن اسببام،  (.1388زاده و همکبباران، )شببریف

های کسب و کارهای کشاورزی، توان گفت فرصت می

در واقببع مسببائل و مشببکالت و نیازهببایی در بخببش 

انببدازی یببک راه توان از طریقهستند که میکشاورزی  

 ،ها را حل یا رفع نمود. به عبارت دیگرآن کسب و کار

توانببد در قالببب یببک کسببب حل مساله یا راهکار مببی

صورت گرفتببه و آن کسببب و کببار از   کشاورزی  وکار

کار به درآمد یا اهدا  خود برسد و بببرای آن این راه

کسب و کار منافع اقتصادی یا اعتببباری یببا هببر ارزش 

 )شببیری،  مطلوب دیگببری را بببه همببراه داشببته باشببد

نظر به اینکه هد  مطالعببه حا ببر شناسببایی   (.1400

انببدازی کسببب و کارهببای کشبباورزی های راهفرصت 

لببی و است؛ لذا در ادامه به ذکببر نتببایج مطالعببات داخ

 خارجی در این خصود پرداخته شده است.  

( پژوهشی تلت عنببوان 1400شیری و همکاران )

هبببای انبببدازی تعاونیهای راه»شناسبببایی فرصبببت 

دانشجویی در دانشگاه ایالم: راهنمببایی بببرای توسببعه 

های کشاورزی و خدماتی« به روش دلفی انجام تعاونی

 هببایدادند. براسام نتایج پژوهش مهمتببرین فرصببت 

های دانشجویی کشاورزی عبببارت از اندازی تعاونیراه

بندی و فروش گیاهان دارویی و »تولید، فرآوری، بسته

جببات هببا، سبببزی و صببیفیای«، »پببرورش میببوهادویه

ای«، »پرورش گل و گیاهان زینتببی ای و گلخانهمزرعه

بنببدی و توزیببع صببلیح و آپارتمانی«، »فرآوری، بسته

هببای دانشببگاه« و »تولیببد، یلبنیات حاصل از گبباودار

نیا حسینی، توزیع عسل )زنبورداری(« بودند.  بندیبسته

ای با عنوان »شناسایی و ( در مطالعه1398و همکاران )

های کبببارآفرینی در بخبببش بنبببدی فرصبببت اولویت 

های کارآفرینی را در چهار حببوزۀ کشاورزی«، فرصت 

مختلببف تولیببد، فببرآوری، تجببارت و زیرسبباخت در 

بنببدی کردنببد. کشاورزی شهرستان گلبا  دستهبخش  

بنببدی و هببای بسببتهبراسام نتایج این مطالعه فرصببت 

انبببدازی کارگببباه فبببرآوری گیاهبببان دارویبببی، راه

بنببدی و گیری ترخون و احببداک کارگبباه بسببتهاسانس

های ها در زمینه فرصت فرآوری خرما باتترین اولویت 

همکبباران اکبببری و  کارآفرینی شهرستان گلبا  بودند.  

گیببری از روش آمیختببۀ اکتشببافی بببه ( با بهببره1398)

 در وکببار کسببب  هببایفرصت  بندیاولویت  و شناسایی

ارم پرداختند. این ملققان پببس از  تجاری آزاد منطقۀ

هببای کسببب و کببار در منطقببۀ مببورد شناسایی فرصت 

مطالعه در قالب پببنج حببوزۀ کشبباورزی، گردشببگری، 

بنببدی بببه اولویببت   بازرگانی، خدماتی و صنعتی نسبت 

هببای ها اقدام نمودند. نتایج نشببان داد کببه فرصببت آن

های کشبباورزی بازرگانی در اولویت نخست و فرصت 

در اولویببت آخببر قببرار دارنببد. در حببوزۀ بازرگببانی 

هببای کسببب و کببار در زمینببۀ ایجبباد پایانببۀ فرصببت 

های صادراتی و بازرگانی، در حوزۀ خببدماتی فرصببت 

زمینببۀ احببداک مجتمببع درمببانی و کسببب و کببار در 

های کسب و توریسم درمانی، در حوزۀ صنعتی فرصت 

های گرمببایش خورشببیدی، کار در زمینۀ تولید سیستم

های کسب و کار در زمینۀ در حوزۀ گردشگری فرصت 

آپارتمان و کمپین  خانواده و در حببوزۀ   -احداک هتل

هببای کسببب و کببار در زمینببۀ کشبباورزی فرصببت 

های اول را بببه خببود بندی میوه رتبهستهبندی و بدرجه

( با بررسی 1396بخشی و همکاران )اختصاد دادند.  

های کارآفرینی کشاورزی در منبباطق ها و زمینهفرصت 

روستایی شهرستان فردوم به این نتیجه رسببیدند کببه 

های کببارآفرینی کشبباورزی ها و زمینهمهمترین فرصت 

اک باغ انار، های کاشت زعفران، احدمربوط به فعالیت 

سببازی بسببتر کوددهی مزارع، برداشببت زعفببران، آماده

ها، وجببین کاشت زعفران، عر ه علوفببه بببه دامببداری

علف هرز مزارع و احداک واحببدهای پببرورش قببار  

( بببا 1396فببر )رفتار و نصببرتینیک  باشد.خوراکی می

اسبببتفاده از روش پبببژوهش آمیختبببه، ببببه تللیبببل 

ی روسببتایی اسببتان های کارآفرینی در گردشگرفرصت 

های کببارآفرینی البرز پرداختند. در بخش کیفی فرصت 
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گردشگری شناسایی شد و در مرحله کمی نسبببت بببه 

هببای شناسببایی شببده اقببدام اولویت بندی این فرصت 

گردیببد. نتببایج نشببان داد در روسببتاهای اسببتان البببرز 

های طبیعببی و های کارآفرینی در راستای جاذبهفرصت 

ت قرار دارد و بعد از آن گردشببگری تفریلی در اولوی

چنببین بومی و سوغات و صنایع دستی قببرار دارد. هببم

گردی و های طبیعت اندازی جادهنتایج نشان داد که راه

هببای روسببتایی بببا جزئیببات زنببدگی اندازی خانببهراه

های شناسایی شده جهت ترین فرصت روستایی از مهم

سببتایی اندازی کسب و کار در حوزه گردشگری روراه

صنعت »ای با عنوان مطالعهRais et al. (2014 ) است.

توانببایی، مهببارت و   :فبرآوری مبواد غبببذایی در هنببد

انجام دادند. براسببام نتببایج ایببن   «های اشتغالفرصت 

که دولت هند تمرکببز زیببادی مطالعه مشخص شد که  

نسببت ببه صنعت فرآوری مببواد غببذایی دارد. انتظببار 

گببذاری مسببتقیم خببارجی بببا سرمایهرود که جذب  می

هببا نیبباز بببه در کنببار ایببن  گذاری آسان شببود.سیاست 

آموزش نیروی کار غیرماهر برای تامین منابع انسببانی، 

و امکانببات سببردخانه  زیربنایی ماننببد    توسعه امکانات

جبباده بببرای تقویببت صببنعت فببرآوری مببواد غببذایی 

ای بببببا در مقالببه( نیببز 2014) Tersoo.   روری است 

عنوان تجارت ملصوتت کشباورزی به عنبببوان یببک 

ابببزار واقعببی بببرای توسببعه روسببتایی در نیجریببه، 

های موجود در کسب و کارهای کشبباورزی را فرصت 

کسب و کارهای تببامین ورودی مزرعببه،   ۀدر چند دست

فرآوری مواد غذایی کشبباورزی و بازاریببابی و توزیببع 

 .بندی نمودندمواد غذایی کشاورزی تقسیم

بررسببی مطالعببات تجربببی داخلببی و خببارجی در 

انببدازی کسببب و کارهببای هببای راهخصود فرصببت 

کارآفرینانه گویای ایببن حقیقببت اسببت کببه شناسببایی 

های کسب و کار در هر منطقببه و هببر بخشببی فرصت 

توان نتایج یک منطقه متفاوت از سایر جاهاست و نمی

رو، در یا بخش را بببه سببایر جاهببا تعمببیم داد. از ایببن

هببای ژوهش حا ببر بببه منظببور شناسببایی فرصببت پبب 

در شهرسببتان   کشبباورزیاندازی کسب و کارهببای  راه

گیری از روش کیفی به شناسایی مسجد سلیمان با بهره

ها در منطقه مببورد مطالعببه پرداختببه شببده این فرصت 

 است.

 
 روش پژوهش

پببژوهش حا ببر از للبباد پببارادایم در دسببتۀ 

توجه به هببد    کمی( و با-های آمیخته )کیفیپژوهش

 کاربردی بود که به روش دلفی انجام شد. نظر به ایببن

هببای فرصببت که پژوهش حا ر بببه دنبببال شناسببایی  

اندازی کسب و کارهببای کشبباورزی در شهرسببتان راه

ریببزان به منظور کمک به مدیران، برنامهمسجد سلیمان  

انببدازی اران استان خوزستان در جهت راهگذو سیاست 

بخش است، لذا در این مطالعببه این  کسب و کارها در  

گیری« بهره گرفته شببده اسببت. از روش »دلفی تصمیم

گیری بیشتر در زمینۀ مسببائل مهببم روز و دلفی تصمیم

ریببزان و رسببانی بببه برنامببهبببرای کمببک و اطالع

گببذاری کببارآیی دارد گیران دولتببی و قببانونتصببمیم

هببای تلقیببق وشبببرخال  ر (.1383)سبباروخانی، 

کنندگان پیمایشی، اعتبار روش دلفی به تعداد مشارکت 

در پژوهش نیست؛ بلکه به اعتبببار علمببی متخصصببان 

کننده )اعضای پانل دلفی( در پببژوهش بسببتگی شرکت 

 مبببورد مطالعبببه (. افبببراد1386زاده، دارد )پاشبببایی

نظببر صبباحب افراد    کنندگان( در روش دلفی،)مشارکت 

 1گیری هدفمنببدنمونه  ه روش)متخصص( هستند که ب

 )احمببدی و همکبباران،  شببوندبرای مطالعه انتخاب می

هببای دلیل این امببر آن اسببت کببه در پببژوهش  (.1387

ی جمله روش دلفی( بر خال  پببژوهش کمبب کیفی )از  

  جامعببه ای معرپژوهشگران به دنبال نمونهکه در آن  

های مربوط بببه آن را بببه جامعببه هستند تا بتوانند یافته

ای عمیم دهند، هد  فهم پدیده مورد نظر در جامعببهت

در دلفببی، بببه  .است که نمونه از آن انتخاب شده است 

 گوینببد.کننببدگان، اعضببای پانببل دلفببی مببیمشببارکت 

 
1. Purposed Sampling  
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شناسایی اعضای پانل )متخصصان( براسام معیارهای 

مشخص در زمینه مو ببوع پببژوهش نکتببه مهمببی در 

انتخببباب باشبببد. معیبببار مطالعبببات دلفبببی مبببی

کنندگان در مطالعۀ دلفی حا ر مواردی نظیر: مشارکت 

( کارآفرینان کشاورزی شهرستان مسجد سلیمان کببه 1

( متخصصببان و 2انببد، فرصببتی را شناسببایی کببرده

هببای کشبباورزی صاحبنظران و افراد با تجربه در حوزه

( داشتن تمایل و وقببت 3در شهرستان مسجد سلیمان،  

عه بود. برای ایببن منظببور، کافی برای مشارکت در مطال

گیری گلولببه بررسی و پرم و جوی فراوان )نمونببهبا  

برفی(، تعدادی از کارآفرینان کشاورزی، متخصصان و 

هببای کشبباورزی صاحبنظران و افراد با تجربه در حوزه

ها در شهرستان مسجد سلیمان شناسایی شدند و از آن

درخواست شد که در صورت تمایببل در ایببن مطالعببه 

 20هببای مسببتمر سببرانجام  رکت کنند. بببا پیگیریمشا

متخصببببص بببببه عنببببوان عضببببو پانببببل دلفببببی 

کنندگان( در ایببن مطالعببه شناسببایی شببدند. )مشارکت 

نظببران مختلببف، مراحببل و پژوهشببگران و صبباحب 

فرآیندهای متفاوتی برای انجام مطالعببۀ دلفببی معرفببی 

هببا معتقدنببد کببه مطالعببۀ دلفببی اند، ولی اکثر آننموده

تا جایی ادامه یابد که نسبت به مو ببوع مببورد بایستی  

(. 1378نظر اجماع حاصل شود )احمدی و همکبباران، 

شببود در مطالعۀ دلفی، اجماع گروهی زمانی حاصل می

کننببدگان درصببد( مشببارکت   66سوم )  -که حداقل دو

نسبت به مو وع مورد نظر بر اسببام طیببف لیکببرت 

 -3مببوافقم،  -2مببوافقم،  کببامالً -1ای )درجببهپببنج

کامالً مخالفم( توافببق )نظببر   -5مخالفم و    -4نظرم،  بی

 ,.Warner et alکامالً موافقم و موافقم( داشته باشببند )

(. در این پژوهش، پببس از سببه دور، نسبببت بببه 2016

کسب و کارهای کشبباورزی در اندازی  های راهفرصت 

، اجماع حاصل شد. هببر دور شهرستان مسجد سلیمان

( و کل مطالعه حدود یک ماه روز  15نزدیک دو هفته )

روز( طول کشید. ابزار اصببلی پببژوهش در   45و نیم )

 -هببای بببازدور اول مطالعه دلفی پرسشنامه با پرسببش

هببای پاسخ  و در دور دوم و سوم، پرسشنامه با پرسش

پاسببخ بببود. در تمببام دورهببا، پرسشببنامۀ   -بسته و باز

صببورت حضببوری و یببا از طریببق پسببت پژوهش بببه

هببا الکترونیکببی بببرای اعضببای پانببل ارسببال و از آن

درخواست شد که در جهت مطالعه و تکمیل سببتتت 

بببا هببا  پرسشنامه اقببدام نماینببد. تجزیببه و تللیببل داده

، ول توزیببع فراونببیاجببداسببتفاده از تللیببل ملتببوا، 

و  ببریب توافببق   شبباخص روایببی ملتببواییملاسبه  

 شببد.  جببامان  27نسخۀ    SPSSافزار  نرم  در قالب کندال  

های شناسببایی بنببدی فرصببت هدر ادامه در جهببت طبق

هببا اقببدام شببد. در شده بر اسام ماهیببت و منشببا  آن

نهایت، از اعضای پانل دلفی درخواست شد که میببزان 

انببدازی هببای شناسببایی شببده بببرای راهاهمیت فرصت 

کسببب و کارهببای کارآفرینانببه در شهرسببتان مسببجد 

براسببام دو معیببار »قابلیببت اجببرا « و  را سببلیمان

 -1ای )»سودآوری« در قالب طیف لیکرت پنج درجببه

بندی کننببد. در ایببن زیاد( اولویت خیلی  -5کم تا  خیلی

های شناسببایی بنببدی فرصببت بخش نسبت بببه اولویت 

شده در هر طبقه براسببام میببانگین و انلببرا  معیببار 

 اقدام شد. 

 
 هاي پژوهش يافته
ها و اطالعات حاصل از پژوهش دهدر دور اول، دا

کسببب و کارهببای اندازی  های راهدر خصود فرصت 

بببا اسببتفاده از   در شهرستان مسجد سببلیمان  کشاورزی

ها تجزیببه و تکنیک تللیل ملتوا و مقایسۀ مستمر داده

 35 در مجمببوع تعببداد ،د. در ایببن دورتللیببل شببدن

در   کشاورزیکسب و کارهای  اندازی  فرصت برای راه

کببه   (1شناسایی شد )جدول    شهرستان مسجد سلیمان

ای سبباختارمند در اختیببار اعضببای در قالب پرسشنامه

پانل دلفی در دور دوم قببرار گرفببت. براسببام نتببایج 

ها در دور دوم مشخص حاصل از تجزیه و تللیل داده

فرصببت  28 کننببدگان نسبببت بببهمشببارکت د کببه شبب 

کسببب و انببدازی  شناسایی شده در دور اول بببرای راه
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اجماع در شهرستان مسجد سلیمان    کشاورزیکارهای  

دلیل عببدم توافببق، هفرصببت ببب   7نظر داشتند و تعببداد  

 (.1حذ  شدند )جدول 

 

 )دور دوم(  کشاورزیاندازی کسب و کارهای های راهفرصت -1جدول 
 درصد توافق فرصت  ردیف

 95 کشت گیاهان دارویی  1

 95 گسترش باغات کنار)سدر(  2

 70  کشت کلزا 3

 60 زمینی کشت سیب  4

 40 کاشت هندوانه  5

 50  احداک باغ انگور 6

 80 آلوئه ورا  یاهکاشت گ 7

 100 پرورش قار   8

 70 تولید ورمی کمپوست  9

 80 تولید بذر ملصوتت  10

 80 تهیه کمپوست از بقایای گیاهی و فضوتت دامی  11

 75 احداک و توسعه باغات  12

 95 ای  گلخانه مدرن و صنعتی برای تولید ملصوتت گلخانه 13

 60 پرورش زالو  14

 45 پرورش ماهیان زینتی  15

 65  گرمابی انپرورش ماهی 16

 95 پرورش مرغ تخم گذار  17

 85 پرورش مرغ گوشتی  18

 85 پرورش کبک، شتر مرغ، بلدرچین و بوقلمون 19

 85 پرورش مرغ بومی 20

 90 زنبور عسل پرورش  21

 100 پرورش ماهی در حاشیه سدهای مسجدسلیمان به صورت قفسی  22

 60 پرورش بز بومی  23

 70  پرورش گوسفند بختیاری 24

 70 پرورش گاو بومی  25

 80 فرآوری پوست دام  26

 70 جات و سبزیجات به صورت خشک، کنسرو و ...فراوری انواع میوه 27

 85 ای تولیدات گلخانهبندی انواع بسته 28

 70 تولید ترشیجات و خیارشور  29

 90 "تی ب  "بندی صنعتی گیاهان دارویی به صورت بسته  30

 95 بندی انواع گیاهان داروییبسته 31

 95 فرآوری گیاهان دارویی  32

 90 بسته بندی عسل  33

 85 تولید خورا  دام و طیور 34

 85 لبنیات تولید تولید و فرآوری  35
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 اندازی کسب و کارهای کشاورزی )دور سوم( های راهفرصت -2جدول 
 درصد توافق فرصت   ردیف

 100 کشت گیاهان دارویی  1

 80 گسترش باغات کنار)سدر(  2

 70  کشت کلزا 3

 100 بندی ملصوتت دامی همچون کشک و دیگر ملصوتت مشابه بسته  4

 75 تولید جوانه شامل گندم، جو و برنج و... 5

 85 آلوئه ورا  یاهکاشت گ 6

 85 پرورش قار   7

 75 تولید ورمی کمپوست  8

 75 تولید بذر ملصوتت  9

 85 تهیه کمپوست از بقایای گیاهی و فضوتت دامی  10

 80 احداک و توسعه باغات  11

 100 ای  احداک گلخانه مدرن و صنعتی برای تولید ملصوتت گلخانه 12

 90 پرورش مرغ تخم گذار  13

 95 پرورش مرغ گوشتی  14

 95 پرورش کبک، شتر مرغ، بلدرچین و بوقلمون 15

 75 پرورش مرغ بومی 16

 85 پرورش زنبور عسل  17

 95 پرورش ماهی در حاشیه سدهای مسجدسلیمان به صورت قفسی  18

 90  پرورش گوسفند بختیاری 19

 70 پرورش گاو بومی  20

 80 فرآوری پوست دام  21

 80 جات و سبزیجات به صورت خشک، کنسرو و ...فراوری انواع میوه 22

 75 ای بندی انواع تولیدات گلخانهبسته 23

 90 تولید ترشیجات و خیارشور  24

 95 بسته بندی عسل  25

 80 طیور تولید خورا  دام و 26

 85 تولید تولید و فرآوری لبنیات  27

 85 "تی ب  "بندی صنعتی گیاهان دارویی به صورت بسته  28

 90 بندی انواع گیاهان داروییبسته 29

 90 فرآوری گیاهان دارویی  30

 003/0سطح معناداری=         85/0 ریب توافق کندال= 
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 اندازی کسب و کارهای کشاورزی های راهفرصتبندی و توصیف وضعیت طبقه   -3جدول 
 رتبه  میانگین )انلرا  معیار(  ها فرصت طبقات 

های حوزه فرصت

 علوم زراعی و باغی 

 1 (49/0) 65/4 کشت گیاهان دارویی 

 2 (51/0) 45/4 ای  احداک گلخانه مدرن و صنعتی برای کاشت ملصوتت گلخانه

 3 (86/0) 30/4 پرورش قار  

 4 (91/0) 25/4 گسترش باغات کنار )سدر( 

 5 (97/0) 25/4 آلوئه ورا  یاهکاشت گ

 6 (02/1) 25/4 احداک و توسعه باغات 

 7 (92/0) 00/4  کشت کلزا

های حوزه  فرصت

 علوم دامی و آبزیان

 1 (61/0) 50/4 پرورش ماهی در حاشیه سدهای مسجدسلیمان به صورت قفسی 

 2 (76/0) 45/4 پرورش کبک، شتر مرغ، بلدرچین و بوقلمون

 3 (75/0) 40/4 پرورش مرغ گوشتی 

 4 (67/0) 35/4  پرورش گوسفند بختیاری

 5 (98/0) 30/4 پرورش زنبور عسل 

 6 (97/0) 25/4 بومیپرورش مرغ 

 7 (93/0) 15/4 پرورش مرغ تخم گذار 

 8 (07/1) 10/4 پرورش گاو بومی 

های طراحی  فرصت

بندی  و بسته

ملصوتت  

 کشاورزی

 1 (51/0) 55/4 بندی ملصوتت دامی همچون کشک و دیگر ملصوتت مشابه بسته 

 2 (82/0) 45/4 بندی انواع گیاهان داروییبسته

 3 (81/0) 35/4 "تی ب  "بندی صنعتی گیاهان دارویی به صورت بسته 

 4 (73/0) 30/4   بسته بندی عسل

 5 (14/1) 05/4 ای بندی انواع تولیدات گلخانهبسته

های تولید و  فرصت

فرآوری ملصوتت  

 کشاورزی

 1 (83/0) 50/4 فرآوری گیاهان دارویی 

 2 (80/0) 30/4 تولید ترشیجات و خیارشور 

 3 (86/0) 30/4 تهیه کمپوست از بقایای گیاهی و فضوتت دامی 

 4 (91/0) 25/4 فرآوری پوست دام 

 5 (87/0) 15/4 تولید خورا  دام و طیور

 6 (93/0) 15/4 تولید ورمی کمپوست 

 7 (04/1) 15/4 تولید تولید و فرآوری لبنیات 

 8 (85/0) 10/4 تولید بذر ملصوتت کشاورزی 

 9 (86/0) 00/4 تولید جوانه شامل گندم، جو و برنج و...

 10 (92/0) 00/4 جات و سبزیجات به صورت خشک، کنسرو و ...فراوری انواع میوه

 

-عالوه بر این، در دور دوم در قالب یک ستال باز

کننببدگان درخواسببت شببد کببه در پاسببخ از مشببارکت 

های دیگری را به لیست ا ببافه امکان، فرصت صورت  

ها و اطالعات یه و تللیل دادهکنند. براسام نتایج تجز

 دودسببت آمببده در خصببود ایببن پرسببش، تعببداد به

انببدازی کسببب و کارهببای راهفرصببت جدیببد بببرای 

شناسببایی شببد در شهرستان مسجد سلیمان    کشاورزی

همچببون بنببدی ملصببوتت دامببی که عبارتند از: بسته
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وانه شببامل تولید جکشک و دیگر ملصوتت مشابه و  

 گندم، جو و برنج بودند.  

ها در براسام نتایج حاصل از تجزیه و تللیل داده

 کنندگان نسبت بببهمشارکت   د کهدور سوم مشخص ش

انببدازی فرصت شناسایی شده در دور دوم برای راه  30

شهرسببتان مسببجد کسببب و کارهببای کارآفرینانببه در 

. بببه عبببارت (2اجماع نظببر داشببتند )جببدول  سلیمان  

شاخص روایی ملتوایی   که میزاندیگر، با توجه به این

(CVI)1  اندازی کسببب و کارهببای راه  فرصت   30  برای

 70تر از  در شهرستان مسببجد سببلیمان بیشبب   کشاورزی

تببوان گفببت کببه کلیببۀ افببراد مببورد درصد بود، لذا می

 های اجماع نظر دارند.این فرصت مطالعه در مورد 

 ریب توافق کنببدال بببرای ایببن مرحلببه از دلفببی 

( به دست آمببد 0/ 003درصد )با سطح معناداری    0/ 85

سوم از اعضای پانل دلفی -دهد بیش از دوکه نشان می

های شناسببایی شببده اجمبباع نظببر در رابطه با فرصببت 

داشتند. در ادامه، پس از بررسی دقیق منشا  و ماهیت، 

هببای های شناسایی شده به چهار طبقه »فرصت فرصت 

های حوزه علببوم حوزه علوم زراعی و باغی«، »فرصت 

بندی های طراحببی و بسببتهدامببی و آبزیببان«، »فرصببت 

های تولیبببد و ملصبببوتت کشببباورزی« و »فرصبببت 

بنببدی شببدند فرآوری ملصوتت کشبباورزی« تقسببیم

 (.3)جدول 

های شناسببایی فرصببت بنببدی  نتایج حاصل از رتبه

دهببد کببه کشببت گیاهببان ، نشببان می3شده در جدول  

های حوزه ( مهمترین فرصت 4/ 65دارویی )با میانگین  

علوم زراعی و باغی؛ پرورش ماهی در حاشیه سدهای 

( 4/ 50مسجدسلیمان به صببورت قفسببی )بببا میببانگین  

های حببوزه علببوم دامببی و آبزیببان؛ مهمتببرین فرصببت 

همچببون کشببک و دیگببر   بندی ملصوتت دامیبسته

( مهمتببرین 4/ 55ملصببوتت مشببابه )بببا میببانگین 

بندی ملصبببوتت های طراحبببی و بسبببتهفرصبببت 

 
1. Content Validity Index (CVI) 

)بببا میببانگین   فببرآوری گیاهببان دارویببیکشاورزی؛ و  

های تولیبببد و فبببرآوری ( مهمتبببرین فرصبببت 4/ 50

ملصوتت کشبباورزی در شهرسببتان مسببجد سببلیمان 

 باشند.  می

 

 گیري بحث و نتیجه

انببدازی های راههای پژوهش فرصت براسام یافته

کسببب و کارهببای کشبباورزی در شهرسببتان مسببجد 

های حوزه علببوم سلیمان در چهار دسته شامل »فرصت 

هببای حببوزه علببوم دامببی و زراعی و باغی«، »فرصببت 

بندی ملصببوتت های طراحی و بستهآبزیان«، »فرصت 

های تولیبببد و فبببرآوری کشببباورزی« و »فرصبببت 

بندی شببدند. طبقببه ملصببوتت کشبباورزی« دسببته

های حوزه علوم زراعی و باغی شامل مببواردی فرصت 

باغببات کنببار   گسببترشیببی،  دارو  اهببانیکشببت گ نظیر  

 پببرورش، وراآلوئببه اهیبب گ  کاشببت ، کلببزا  کشت ،  در()سِ

گلخانه مدرن   احداکو    و توسعه باغات  احداک،  قار 

ی بودنببد. اکاشت ملصببوتت گلخانببه  یبرا  یو صنعت

(، 1400نتایج مطالعات شیری و همکاران )این یافته با  

( بخشببی و همکبباران 1398نیا و همکبباران )حسببینی

( همراستا است. افزون بر ایببن 2014( و ترسو )1396)

مشخص شببد کببه کشببت گیاهببان دارویببی مهمتببرین 

فرصت در طبقه علوم زراعی و باغی است. در تو یح 

کببه گیاهببان توان گفت بببا توجببه بببه ایببناین یافته می

از ارزش خاصی در علوم زیسببتی، پزشببکی و   ارویید

پزشببکی بببه للبباد پیشببگیری و درمببان بیمبباری دام

های اخیببر اسببتفاده در سبباللببذا برخببوردار اسببت، 

به دلیل اثبات اثرات مفیببد آن، ارزان  گیاهان دارویی از

بودن، نداشتن اثرات جانبی و همچنین سازگار بودن با 

. افزون زایش است به روز در حال اف  زیست روزملیط

ها و براین، شهرسببتان مسببجد سببلیمان دارای پتانسببیل

های مللی و طبیعببی مناسبببی بببرای کشببت و ظرفیت 

پرورش گیاهان دارویی است که تبباکنون مببورد توجببه 
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گیاهببان دارویببی در   کشببت   ،بنببابراینانببد.  قرار نگرفته

توانببد بببه عنببوان یببک مببی   شهرستان مسجد سببلیمان

ملببی و در چببارچوب یببک برنامببه   مللی و   رورت

مشخص و جامع، خودکفایی دارویی، اشتغال و توسعه 

 به دنبببال داشببتهدر منطقه و کشور را    کشاورزی  بخش

 .  باشد

های حببوزۀ علببوم دامببی و آبزیببان شببامل فرصببت 

پببرورش مببرغ ،  گببذارپرورش مببرغ تخممواردی نظیر  

و  نیکبببک، شببتر مببرغ، بلببدرچ پببرورشی، گوشببت

، زنبببور عسببل  پببرورشی،  مرغ بببوم  پرورش،  بوقلمون

 مانیمسجدسببل یسببدها هیدر حاشبب  یمبباه پببرورش

 پرورشی و  اریگوسفند بخت  پرورشی،  صورت قفسبه

های مطالعه شیری و ی بودند. این نتایج با یافتهگاو بوم

( مطابقت دارند. در این بخببش نتببایج 1400همکاران )

نشببان داد کببه پببرورش مبباهی در حاشببیه سببدهای 

صورت قفسببی مهمتببرین فرصببت در مسجدسلیمان به

در تو ببیح اهمیببت حوزه علوم دامی و آبزیان اسببت.  

نی آمار و اطالعات جهببا  توان گفت کهاین فرصت می

آن است که تقا ا بببرای مصببر  آبزیببان در   حاکی از

ر انژاد و همکبباران، )  سراسر دنیا رو به افزایش است 

. در کشور ایران نیز کببه بیشببتر جمعیببت آن در (1392

کنند، با توجببه بببه رشببد نواحی دور از دریا زیست می

آگاهی مردم و انتشار اطالعات درباره خواد اسببتفاده 

از آنجببایی به گسترش اسببت.    آبزیان مصر  آن رو  از

هببای که شهرستان مسجد سببلیمان دارای سببدها و آب

آزاد فراوانی است که امکان و بسترهای پرورش ماهی 

پببرورش در قفس در این منطقه فراهم است. بنابراین،  

ماهی در قفس به دتیل مختلف از قبیل وجود پتانسیل 

، شهرستان مسجد سلیمانعظیم از سدهای مختلف در  

برای پرورش   و منطقه  کشور  تکنولوژی تزم در  ودوج

ماهی در قفس، سهولت ساخت و نصببب آن بببر روی 

دریاچببه و امکببان جببا بببه جببایی مزرعببه، نیبباز بببه 

ثابببت کمتببر و بازگشببت سببریع   گذاری اولیه وسرمایه

سرمایه، امکان ایجاد اشببتغال بببرای بخببش وسببیعی از 

 یببدتواند نقببش مهمببی در افببزایش تولمی  مللی  مردم

در  ملببی آبزیببان و ایجبباد اشببتغال مولببد ای ومنطقببه

 .  داشته باشد شهرستان مسجد سلیمان

بندی ملصوتت های طراحی و بستهدر دستۀ فرصت  

 یملصببوتت دامبب   بندیبسببتهکشاورزی مواردی نظیر  

 یبنببدبسببته،  ملصوتت مشابه  گریهمچون کشک و د

 بندیبسببته، عسببل  یبندبستهی،  اگلخانه  داتیانواع تول

و  "ببب یت"صببورت به یببیدارو اهببانیگ  یصببنعت

یی وجود دارد. این یافته با دارو  اهانیانواع گ   یبندبسته

( و اکبببری و 1400نتایج مطالعات شیری و همکاران )

های پببژوهش باشد. یافته( همراستا می1398همکاران )

بندی ملصوتت دامی همچون بیانگر این بود که بسته

صوتت مشابه مهمترین فرصببت در کشک و دیگر مل

بندی ملصببوتت کشبباورزی در دستۀ طراحی و بسببته

شهرستان مسجد سببلیمان بببود. در تو ببیح و تشببریح 

در بنببدی  بسببتهتوان گفت که  ها میاهمیت این فرصت 

بنببدی امببا بسببتهصنایع مختلفی دارای اهمیببت اسببت،  

کشبباورزی باعببه نگهببداری و دامببی و ملصببوتت 

ابر عوامل ملیطببی و همچنببین پببل حفاظت کات در بر

کننببده ملصببول کننببده و تولیببدارتباطی میان مصببر 

بندی مناسب ملصوتت کشبباورزی نقببش است. بسته

گیری مشتریان در زمان خرید خواهد مهمی در تصمیم

 .تواند بهترین معر  برای ملصول باشببدداشت و می

 هببای دامببی وفببرآوردهبنببدی در مببورد اهمیببت بسببته

بنببدی باعببه کشاورزی باید گفت که کیفیت این بسته

از فسبباد،   و دامببی  شود که ملصببوتت کشبباورزیمی

بمانند. نکتۀ قابببل   امان  در  ...دیدگی و  شدگی، آسیب له

دامببی و   ملصببوتت  مرغببوب  بنببدیبسته  کهتوجه آن

 ایببن  صادرات  ارکان  نبب تریمهم  از  یکی  اورزیبببب کش

بنببدی که بستهینشود.  من امی  ملسوب  ملصوتت

تببر شود که حمل و نقل ملصببول نیببز آسببانسبب می

های طوتنی بببدون نگرانببی از هببدر بوده و در مسافت 
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. این در حببالی اسببت کببه رفت ملصوتت انجام گیرد

ملصوتت دامی فراوانی با توجه به بافت عشببایری و 

شود، ولببی دامداری شهرستان مسجد سلیمان تولید می

بندی و فببراوری ایببن کببار خاصببی در زمینببه بسببته

بندی ملصوتت تاکنون انجام نشده اسببت. لببذا بسببته

تواند شهرستان مسجد سلیمان میملصوتت دامی در  

 آفرین در نظر گرفته شود. فعالیت ارزشعنوان یک  به

های در نهایت، مشخص شد که در طبقببۀ فرصببت 

تولید و فرآوری ملصوتت کشاورزی مببواردی نظیببر 

جوانه شامل گندم، جو و   دیتول،  کمپوست   یورم  دیتول

 هیبب تهی، بببذر ملصببوتت کشبباورز دیبب تول، بببرنج و...

 یفببرآوری،  و فضوتت دام  یاهیگ   یایکمپوست از بقا

بببه   جاتیو سبببز  جبباتوهیانواع م  یورآفر،  ت دامپوس

و  جاتیترشبب  دیبب تول، صببورت خشببک، کنسببرو و ...

 یو فببرآور  دیتول،  وریخورا  دام و ط  دیتول،  ارشوریخ

یی وجود دارد. این یافته دارو  اهانیگ   یفرآورو    اتیلبن

(، 1400بببا نتببایج مطالعببات شببیری و همکبباران )

(، بخشببی و همکبباران 1398نیا و همکبباران )حسببینی

(1396 ،)(2014)Rais et al.  (2014) و Tersoo 

ها نشببان داد کببه مطابقت داشت. در این راسببتا، یافتببه

مهمتببرین فرصببت در حببوزه   فرآوری گیاهان دارویببی

در لصببوتت کشبباورزی اسببت. تولیببد و فببرآوری م

تببوان گفببت شهرسببتان تشریح اهمیت این فرصت می

های گیاهببان دارویببی گونببه  مسجد سلیمان بببا داشببتن

قابل توجهی   تواند ظرفیت متنوع و فراوان در کشور می

ای و ملی مللی، منطقهبازارهای    به دست آوردن  برای

ادعببای ای براسام  گونه. بهدر این زمینه داشته باشد  را

کارشناسان توسعه کشببت و تولیببد گیاهببان دارویببی و 

تواند جایگزین مهمتر از آن فرآوری گیاهان دارویی می

صنعت نفت در این منطقببه شببود )آهنگببر و عصببری، 

بببادل تکنولببوژی بببا رسببد ت(. لببذا بببه نظببر مببی1392

وری گیاهببان و خببدمات آکشورهای توانمند در امر فر

حدود زیببادی بببه توسببعه   تواند تامی  انتقال تکنولوژی

فرآوری گیاهان دارویی در کشور و به طور خبباد در 

 شهرستان مسجد سلیمان منجر شود.

های ایببن مطالعببه دسببتاوردهای نظببری و یافتببه

کبباربردی مناسبببی بببرای توسببعه کسببب و کارهببای 

کشاورزی در بر دارد. در بله دسببتاوردهای نظببری، 

و انجببام ایببن مطالعببه بببه ادبیببات مفهببوم فرصببت 

های کارآفرینانببه در بخببش کشبباورزی کمببک فرصت 

کند و در بله دستاوردهای کاربردی، این مطالعببه می

انببدازی کسببب و های راهترین فرصت با شناسایی مهم

کارهای کشاورزی در شهرسببتان مسببجد سببلیمان بببه 

گذاران و مدیران در جهت توسعه کشاورزی و سیاست 

رو، ایببن  کنببد. ازکسب و کارهای کشاورزی کمک می

گذاران، مببدیران و افببراد جویببای کببار و سیاسببت 

توانند کارآفرینان بالقوه در شهرستان مسجد سلیمان می

اندازی کسب و کارهببای ها در جهت راهاز این فرصت 

شود کشاورزی استفاده کنند. در این راستا، پیشنهاد می

هایی نظیر پببار  علببم و فنبباوری، سببازمان که سازمان

چنین، جهاد کشبباورزی تجارت و هم  صنعت، معدن و

گذاران و افببراد هببایی از سببرمایهدر طببی فراخببوان

منببد بببه اشببتغال در شهرسببتان مسببجد سببلیمان عالقه

گببذاری و دعوت نمایند و آنان را در راسببتای سببرمایه

اندازی کسب و کارهای کشاورزی حمایت نماینببد. راه

ر  ها بببا تهیببه و تببداچنین، تزم است این سازمانهم

های آموزشی مختلف به این افببراد در ها و دورهکارگاه

راستای اشتغال در کسب و کارهببای مببوردنظر کمببک 

کببه در شببهرها و نمایند. در نهایت، بببا توجببه بببه ایببن

هببای هببا و قابلیببت های مختلف کشور، پتانسببیلاستان

متفاوتی وجود دارد، لذا قابلیت اسببتفاده از نتببایج ایببن 

طق کشببور مببورد تردیببد اسببت. پژوهش در سایر منببا

شببود کببه ایببن مطالعببه در سببایر بنابراین، پیشنهاد مببی

اندازی های راهمناطق کشور به منظور شناسایی فرصت 

کسب و کارهای کشاورزی با هببد  بهبببود و ارتقببای 

و ببعیت اشببتغال، کببارآفرینی و در نهایببت توسببعه 

 اقتصادی کشور طراحی و اجرا گردد.
 



 همکاران و زادحسین مهدي... /  اندازيراه هايفرصت بنديدسته و شناسايي 

86 

 منابع 
. تکنیک دلفی: ابزاری در تلقیق. مجلببه ایرانببی آمببوزش در علببوم پزشببکی، 1387احمدی،  .، نصیریانی، ن. و اباذری، پ.  .1

8(1 :)185-175. 

 سومین همایش ملببی گیاهببان دارویببی،.  اهمیت و جایگاه فراوری گیاهان دارویی در ایران  .1392.  عصری،    . وآهنگر، م .2

 .https://civilica.com/doc/288297 آمل،

های کارآفرینی کشبباورزی در منبباطق روسببتایی شهرسببتان ها و زمینهبررسی فرصت.  1396.  سیاهی، ر.،  فلکی، م.،  خشی، مب .3

نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشببور )در راسببتای تلقببق اهببدا  های  ولین همایش ملی فرصت. افردوم

 .بیرجند اقتصاد مقاومتی(،

 .63-79(: 2)6اجمالی به روش دلفی. پیک نور،  . نگاهی1386زاده، ح. پاشایی .4

، بخش کشاورزیهای کارآفرینی در  بندی فرصتشناسایی و اولویت.  1398نیا، غ.، مقدم فریمانی، ش.، جاللوند، م.  حسینی .5

 .53-68(: 1)6ن. کارآفرینی در کشاورزی، مورد مطالعه: شهرستان گلبا  از توابع استان کرما

های کارآفرینانه در بین کشاورزان استان کرمانشاه. رسالۀ دکتببری . طراحی الگویی برای تشخیص فرصت1395مرام، م.  خوش .6

 ه رازی. رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگا

 http://www.mgtsolution.com/show/799776745 :. موجود درکسب و کار: تعریف، اهدا  و انواع. 1389رکابی، ح.  .7

در قفس رهیافتی جهت افببزایش تولیببد ملببی  کمانآتی رنگینپرورش ماهی قزل.  1392.  م  ،بهرامیان.،  غ  ،رفیعی.،  ر  ،ر انژاد .8

 اردیبهشت، شهرکرد. 11و  10، پرورش ماهیان سردآبیدومین همایش ملی توسعه و . آبزیان

. ارزیابی و عیت کارآفرینی در ایران: بر اسام نتببایج برنامببه 1389م.، یدالهی فارسی، ج.، کردنائیج، ا.  زالی، م.، ر وی، م. .9

 بان جهانی کارآفرینی. تهران: متسسه کار و تأمین اجتماعی.دیده 2008سال 

 .85-121(:4)2ر علوم اجتماعی. مطالعات زنان، فی، ابزار پژوهش د. دلفی کی1383ساروخانی، ب.  .10

وکارهای کشبباورزی در اسببتان های توسببعه کسببب. تبیببین متلفببه1388ا.  ،عربیببون . وم ،ملبببوبی .،ا ،زادهشببریف .11

 .85-112(: 2)2، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی .گلستان

های دانشببجویی در اندازی تعاونیهای راه. فرصت1400.  م  ،صی ملمدی  .، وح  ،مهدی زاده  .،ه  ،مرادنژادی  .،ن  ،شیری .12

 . 75-96(: 39)10، صلنامه تعاون و کشاورزی. فهای کشاورزی و خدماتیدانشگاه ایالم: راهنمایی برای توسعه تعاونی

نهمببین کنگببره . اشببتغال جوانببانسببلیمان و نقببش آن در   رورت ایجاد مرکز اسناد نفت در مسجد.  1395.  اشانی، مک .13

 .تهران پیشگامان پیشرفت،

 منطقۀ در وکار کسب هایفرصت بندیاولویت و . شناسایی1398کبری، م.، رشادی، م.، پاداش، ح.، کریمیان راوندی، م.   .14

 .291-306: (2)51های جغرافیای انسانی، . پژوهشارم تجاری آزاد

 ریزی کشور.. ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه1395ر . سالنامه آماری کشو1395مرکز آمار ایران.  .15

های خببود اشببتغالی و اشببتغالزایی دروم تخصصببی رشببته تببرویج و . تللیل زمینببه1393ط.   ،چرختابیان  . ور  ،موحدی .16

 . 145-159(: 2) 9، علوم ترویج و آموزش کشاورزی .آموزش کشاورزی

های کارآفرینی در گردشگری روستایی استان البببرز. فصببلنامه اقتصبباد تللیل فرصت.  1396فر، ز.  رفتار، ط.، نصرتینیک .17

 .45-58، 6فضا و توسعه روستایی، 

 پایببدار اشتغال و کار و کسب توسعه طرح استانی مطالعات مدیریتی خالصه. 1396وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.  .18

 . 96-1019 گزارش تکاپو، کد طرح خانه دبیر شتغال،ا و کارآفرینی توسعه . معاونتخوزستان ستان( اتکاپو)

19. Barringer, B.R. and Ireland, R.D. 2006. Entrepreneurship: Successfully launching new 

Ventures. Pearson Prentice Hall. 



 1401، 1، شماره 9کشاورزي، دوره   پايدار توسعه و کارآفريني مطالعات 

87 

20. Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A. and Van De Bunt, G.G. 2010. How social and 

human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India’s 

handloom industry. Journal of Business Venturing, 25 (3): 245-260. 

21. Biranvand, A., Seif, M.H., Safa, S. and Mazloumian, S. 2019. An Investigation into the 

Effective Factors on the Intention to Commercialization of Knowledge in a University: A 

Case Study. Library Philosophy and Practice (e-Journal). 

22. Brettel, M., Mauer, R., Engelen, A. and Küpper, D. 2012. Corporate Effectuation: 

Entrepreneurial Action and its Impact on R&D Project Performance. Journal of Business 

Venturing, 27(2): 167-184. 

23. Corbett, A.C. 2007. Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial 

opportunities. Journal of Business Venturing, 22: 97-118. 

24. Eckhardt, J.T., and Shane, S.A. 2003. Opportunities and Entrepreneurship. Journal of 

Management, 29(3): 333-349. 

25. Hansen, D.J., Shrader, R. and Monllor, J. 2011. Defragmenting Definitions of 

Entrepreneurial Opportunity. Journal of Small Business Management, 49(2): 283-304. 
26. Moreno, J.D. 2006. An Empirical Analysis of Entrepreneurial Opportunity Identification and 

Their Decisive Factors: The Case of New Spanish Firms. International Journal of 

Entrepreneurship, 4, 1-43. 

27. Rais, M., Acharya, S. and Sharma, N. 2014. Food processing industry in India: S&T 

capability, skills and employment opportunities. Journal of Rural Development, 32(4): 451-

478. 

28. Singh, R.P. 2000. Entrepreneurial Opportunity Recognition through Social Networks. 

Garland Publishing, New York, NY. 

29. Tersoo, P. 2014. Agribusiness as a veritable tool for rural development in Nigeria. 

International Letters of Social and Humanistic Sciences, (14): 26-36. 

30. Warner, L.A., Stubbs, E., Murphrey, T.P. and Huynh, P. 2016. Identification of the 

Competencies Needed to Apply Social Marketing to Extension Programming: Results of  a 

Delphi Study. Journal of Agricultural Education, 57(2): 14-32. 

 

 
  



 همکاران و زادحسین مهدي... /  اندازيراه هايفرصت بنديدسته و شناسايي 

88 

 


