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 1401مرداد    تاریخ پذیرش:                                                     1401خرداد  تاریخ دریافت:   

 چکیده

ماهیان  زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا حوزه    شناسایی و ارائه راهکارهای توسعه،  کاربردی  این پژوهشهدف  
نفر از خبرگان صاحب    12انجام پذیرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل  آمیخته )کیفی+کمی(  بود که با روش    آبیگرم

تا نقطه اشباع نظری دادهبه روش نمونهنظر بود که   آوری شد. در بخش کمی نیز ها از آنها جمع گیری گلوله برفی انتخاب و 
و کارآفرینی   از کارشناسان و صاحبنظران حوزه شیالتی  متشکل  آماری  ساز سه  جامعه  تصم  استگذاران یدسته  ،  رندگانیگمیو 

فعال حوزه ماه به روش نمونه  40بود که    التی برداران شبهره  آبی وگرم  انیخبرگان و کنشگران  گیری  مصاحبه و پرسشنامه 
های صورت گرفته، در بخش کیفی این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای مصاحبهدردسترس از آنها تکمیل گردید.  

قرار در قالب پرسشنامه در  ، شناسایی و  SWOT  مدل  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها در چارچوب اختیار پاسخگویان 
داده و  جمع گرفت  آنها  از  زیست ها  درونی  فضای  در  که  داد  نشان  کمی  بخش  نتایج  شد.  و  آوری  کسب  و  کارآفرینی  بوم 

آبی، نقاط قوت و در فضای بیرونی نقاط ضعف حاکم هستند. به عبارت دیگر، راهبردهای توسعه این کارهای نوپای ماهیان گرم
یا  -ة راهبردهای رقابتیزیست بوم در محدود ها تا با کاستن از ضعف ی قرار دارد. این راهبردها سعی دارند  راهبرد انطباقتنوع 

هفت برای توسعه زیست بوم باید مجموعه راهکارهایی را در  در نهایت    موجود ببرد.  یهابتواند حداکثر استفاده را از فرصت
منابع   نیتامی و  مشتر  /بازاری،  منابع مال  نیتام،  تدارکات  /ع یتوزی،  رآورفی/ جمع آور،  دکنندهیو تول  دیتول،  نهاده  نیتأمبخش  

 ی اتخاذ نمود. انسان
 

 آبیبوم، ماهیان گرم کارآفرینی، کسب و کارهای نوپا، زیست :لغات کلیدی
 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه 
فراگیر  کارآفرینی    توسعه  و  بلندمدت  پیچیده،  فرآیندی 

به نقش  و  رشاست  در  دارد سزایی  اقتصادی  توسعه  و  د 
(Ziakis et al., 2022به به  طوری(  کارآفرینی  امروزه  که 

مهمراهبردی  و  پیشرفته ترین  جوامع  اقتصادی  ابزار  ترین 
رشد و توسعه   ، (. در واقعIslam, 2015است )تبدیل شده  

فعالیت و  کارآفرینان  مرهون  کارآفرینانه  اقتصادی  های 
کارآفرینی بروز  اما  و   خصوصبههای  است.  نوآورانه  نوع  از 

بی زمینه فناورانه  و  مساعد  شرایط  وجود  گرو  در  تردید 
که ضروری است نسبت به شناسایی و    است  مناسبی بوده 

ویژگی به  توجه  با  آن  منطقهتبیین  یا  ملّی  خاص  ای های 
(. با گسترش کسب 1396میثمی و همکاران،  گردد ) اقدام  

های اخیر، های حامی آن در سالبومو کارهای نوپا و زیست
ند و   هایی که بازگشت سریع اقتصادی داشتهتوجه به حوزه

مدل و با  کسب  توانسته   های  جدید  و    ، اندکار  خدمات 
تر  وری باالتر و با قیمت پایینهای جدیدی را با بهرهارزش 

است   شده  بیشتر  کنند،  عرضه  مشتریان   ,Spigel)به 

ظهور این نوع از کسب و کارها در بستر (. اما بروز و  2015
امکان مشوق  و  پویا  نوآوری  بوم  زیست  است  یک  پذیر 

و همکاران،  )صمصام شامل  زیست (.  1399پور  نوآوری  بوم 
پویا فرآیندهای  و  محلی  عوامل  از  در    ست گروهی  که 

چالش  رفع  و  تعامل  مواجهه  یکدیگر  با  پیچیده  های 
زیست  کنند. می شبکاین  شامل  تعاملی  ه بوم  و  پویا  های 

تواند به  و می  گردد میها  است که منجر به توسعه نوآوری
شبکهقطب محلی،  سکوهای  های  حتی  و  جهانی  های 

نماید. این شبکه شامل طیف گستردهای از    داللتفناوری  
همه ذی است.  خصوصی  و  دولتی  بخش  دو  هر  در  نفعان 
نوآوری  ذی فرآیند  پیچیدهای در  به طور  یکدیگر  نفعان  با 

هستند ارتباط  باZiakis et al., 2022)  در  به    (.  توجه 
به  اخیراً  کشور،  در  نوپا  وکارهای  کسب  ایجاد  شدت  اینکه 

است قرار گرفته  توجه  اقدام   ،مورد  کارآفرینان،  از  بسیاری 
کسب   چارچوب  در  وکارها،  کسب  نوع  این  ایجاد  به 

خاص    هایاما با توجه به ویژگی  کنند،میوکارهای سنتی  
ها، نیاز به  نوع کسب و کارها، از لحاظ بدیع بودن ایدهاین  

العمل بازار بینی بودن، عکسگذاری، غیر قابل پیشسرمایه
پیشنهادی و   ی سنتی توسعه  هاچارچوب ،  ...به محصوالت 

گونه کسب و اندازی اینکسب و کار، پاسخگوی نیازهای راه
زاده و  شریف   ؛1396باشند )سخدری و همکاران،  کارها نمی

های خاصی مثل منابع  ایران با ویژگی  (.1399زاده،  عبداهلل
تحصیل و  جوان  انسانی  سرمایه  طبیعی،  و  عظیم  کرده 

برای دستیابی   نیمه دولتی که در تالش  اقتصادی  ساختار 
ماندگی نسبی در زمینه به رشد کارایی محور است، با عقب

به است  مواجه  درطوری کارآفرینی  شاخص   خصوص  که 
نوآوری،   سال   7رغم  به  عملکرد  به  نسبت  صعود  پله 

خود اختصاص داده  به  2021را در سال    60گذشته، رتبه  
( بهWIPO, 2021است  شرایطی  چنین  ضرورت (.  وضوح 

توجه جامع و مناسب به زمینه و محیط کارآفرینی و کسب 
و کارهای نوپا در کشور را ایجاد کرده که به جد در اسناد 

اقتصاد  نظام، مثل سیاست  باالدستی و  فناوری  و  علم  های 
 مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.

نکته حائز اهمیت این است که کسب و کارهای نوپا بخش  
به  رو  بازار  در  دگرگونی  و  تغییر  فرایند  ناپذیر  جدایی 

هستند کنونی  این   .(Septiara et al., 2022)  گسترش 
شیوه پیدایش  در  کارها  و  به    هایکسب  که  نوینی 

خواهند  منجر  تولید  توانایی  افزایش  فناوری  تغییرپذیری 
ایفا مهمی  نقش  کارهای   کنند.می  ء شد،  و  کسب  امروزه 

بخش همه  در   مؤلفه  کشاورزی،  جمله  از  ها نوپا، 
به   ناپذیرتفکیک  رو  بازار  در  دگرگونی  و  تحول  فرآیند 

( هستند  امروز  دنیای  همکاران،  گسترش  و    (.1397اخلی 
، اتخاذ  راستای توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا  رد

سیستم   گرفتن  نظر  در  معنای  به  اکوسیستمی  رویکرد 
مولفه بین  قلمداد  تعاملی  مهم  بسیار  آنها  محیط  و  ها 

همکاران،  می و  )میثمی  این  .(1396شود  ضروری   ، رواز 
بوم حامی کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا  است تا زیست

بخش نسبی در  مزیت  دارای  که  کشور  اقتصادی  های 
شکل گیرند تا از این طریق شاهد رشد کیفی و    ،باشند می

باشیم. نوپا  و کارهای  کارآفرینی و کسب  در شرایط  کمی 
بوم زیست  نیز  گیری کنونی  شکل  حال  در  متعددی  های 

که  حوزه  هستند  از  بخش  یکی  زمینه،  این  در  های جدید 
 شیالت است.

افزایش سطح  تا ب  سویی،از   و  افزایش جمعیت  نرخ  به  وجه 
سال در  آبزیان  مصرف  به  نیاز  افزایش  درآمدها،  آتی  های 
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(. در جهان نیز 1399پور و همکاران،  صمصام)  خواهد یافت 
بزرگ از  یکی  معرف  آبزیان  فروش  و  پرورش  ترین  صنعت 

)گلرد و صمصامتجارت است  غذایی  مواد  بخش  پور،  ها در 
در1397 مصرف ارای  (.  فرهنگ  گسترش  و  تولید  نیز  ن 

برنامه در  مهم  اهداف  از  یکی  کشور آبزیان  شیالتی  های 
)صمصام  همکاران،  است  و  تورجی،  1399پور  و  علیپور  ؛ 

مهم1392 از  یکی  عنوان  به  شیالت  زیربخش(.  های  ترین 
و  حفظ  دلیل  به  که  است  مطرح  کشور  در  اقتصادی 

های اساسی مردم  دهرونگهداری سیستم حیات و تولید فرآ
؛  1394ای است )میارکالئی و همکاران،  دارای اهمیت ویژه

آبزی (.1399همکاران،    پورصمصام سهم تولید  پروری 
تقابل در  تأ توجهی  و  دارد  غذایی  امنیت  کننده  مینأ مین 

است کاری  نیروهای  از  عظیمی  بخش  سازمان   .اشتغال 
ات آبزی اعم دوپروری را پرورش موجآبزیخواروبار جهانی  

نرم ماهیان،  سختاز  تعریف تنان،  آبزی  گیاهان  و  پوستان 
  ترین ساده  از  یکی  پروریآبزی   (.FAO, 2020) کرده است

  در  که  است  حیوانی  پروتئین  تولید   هایراه  تریناقتصادی  و
را  بیشترین  اخیر  دهه  دو   تولید   هایبین سایر بخش  رشد 

درمی  نشان  غذا حاضر  دهد.  روشسا  ،حال  از  های  تفاده 
آبزی  بخش نوین  این  بیشتر  و گسترش  رشد  باعث  پروری 

ذخایر دریاها و    کاهش(.  Ziakis et al., 2022است )شده  
پـروری روز  صید آبزیان در جهان باعث شده تا سهم آبـزی

بـیش روز  از  طوریبه  شودتـر  بـه  تن   179که  میلیون 
تن آن مربوط به    نمیلیو  82تولید و صید آبزیان در جهان  

پروری بوده است. این رقم چشمگیر باعث  های آبزیفعالیت
آبزی تولیدات  ارزش  که  است  به  شده  نیز    250پروری 

  (، درصد از کل ارزش صید و تولید  62حدود  )میلیارد دالر  
( برسد  جهان  در  بهپروری  آبزی  (.FAO, 2020در  ویـژه 
کـه  در  کشـورهایی  منابع  گسترش  را  ای توانایی  خود  یی 

این یا  مناسـبی   آنها  برایکار  ندارند  راه  اسـت،    پرهزینـه 
به پروتئینی  و  غذایی  نیازهای  از  بخشی  تأمین  شمار  برای 

 (.1394زاده، )شهرکی و شریف آید
افزایش سطح درآمدها،    با افزایش جمعیت و  توجه به نرخ 

  یافت  خواهد  افزایش  آتی  هاینیاز به مصرف آبزیان در سال
همکاران،  ) و  علیپور1399عادلی   (.1392  تورجی،   و  ؛ 

ش گرمحوزه    خصوصبه  التیصنعت  از   ی ک ی  آبی ماهیان 

باال  ا یپو  عیصنا رشد  دارای  جهان    عیصنا  انیم  در   و  در 
نه    باشدیم اقتصاد کشورهای    ارییبس  تیاهم  هاتنکه  در 

  نیدر تأم  یخاص  تیدارد بلکه دارای اهم  یآب  ریذخا  دارای
 ,.Gomes et alست )ایدر کل دن  ییغذا تیامن و نیپروتئ

به گزارش 1393ساالرزهی و همکاران،   ؛2018 توجه  با   .)
( جهانی  خواروبار  به  FAOسازمان  ماهی  سرانه  مصرف   )

های  طور ساالنه در جهان روندی رو به تزاید در طول سال
است   داشته  حال   در(.  Ziakis et al., 2022)متمادی 

ت  156  ،حاضر صرف   نمیلیون  جهان  در  آبزیان  انواع 
می انسانی  سرانه مصارف  مصرف  با  برابر  مقدار  این  شود. 

کیلوگرم به صورت متوسط در جهان است. همچنین    5/20
حدود   آمار  آبزیان    22براساس  انواع  و  ماهی  تن  میلیون 

بخش در  انواع ساالنه  تولید  مانند  غیرانسانی  مصارف  های 
که   ایی استفاده می شودذغ های  های ماهی و مکملروغن

کارهای   و  کسب  ایجاد  ظرفیت  باالی  سطح  بیانگر  خود 
زنجیرهتکمیل بخش  کننده  در  است.  آبزیان  ارزش  های 

محموله  ارزش  و  مقدار  نیز  درحال  صادرات  صادراتی  های 
به بوده  از  طوری افزایش  آبزیان  صادرات  ارزش   37که 

از    1990میلیون دالر در سال   لیارد دالر  یم  164به بیش 
 (.FAO, 2020) رسیده است 2018در سال 

بودن   دارا  با  نیز   ک ی ژئواستراتژ  هایتیو مز  تیموقعایران 
و منطقه  در  دارا  در  مرز  در  یطوالن  ییایبودن  از    ا یبا  و 

بدیلی در  های بیظرفیت  ،گستردگی جغرافیایی باال   سویی،
ران،  اکساالرزهی و همدارد )پروری  امر صید آبزیان و آبزی

بررسی آمار مربوط به مصرف آبزیان در کشور نیز    .(1393
می حدود  نشان  کشور  در  آبزیان  مصرف  سرانه  که  دهد 

)براساس آمار سازمان    نیمی از متوسط مصرف جهانی است
سال  2020)  ی جهانخواروبار   در  دنیا  در  سرانه  مصرف   )

که این رقم بسیار   کیلوگرم بوده است(  5/20برابر با    2018
میزان مصرف آبزیان در    ، حالبا این شود.میین ارزیابی  یاپ 

سال طی  بهکشور  داشته  افزایش  اخیر  از کطوری های  ه 
کیلوگرم در سال    8/13به    91کیلوگرم در سال    8حدود  
تاثیر    1400 بیانگر  امر  این  و  است  کرده  پیدا  افزایش 

فرهنگ سازی و اطالع خانوارها از مزایای مصرف آبزیان در  
 (.1شکل ) تاس روکش
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 : میزان مصرف سرانه انواع آبزیان )منبع: سازمان شیالت ایران، چاپ نشده( 1شکل 

Figure 1: Per capita consumption of different aquatic animals (IFO ، inedited) 

ای  پرورش آبزیان در آبهای داخلی و دریایی از اهمیت ویژه
افزایش روند  با  و  است  به    ی برخوردار  از    10نزدیک  درصد 

سایر اقالم تولیدی مانند غالت و انواع تولیدات دامی پیش  
بخش    (. 1394فرد،  )آذری تاکامی و مقصودی جسته است  

بآبزی  گرمهپروری  ماهیان  به خصوص  باتوجه  کشور  آبی 
محصوالت   در  تنوع  همچنین  و  جغرافیایی  وسیع  گستره 

آوری و درنهایت  رزا  تولیدی ظرفیت بسیار باالیی در تولید،
حوزه الزم به ذکر است که  .  کارآفرینی و ایجاد اشتغال دارد

آبی اشاره به پرورش و تولید ماهیانی دارد که  ماهیان گرم
ی  درجه سانت  14  -35  یبا دما   یدر آب ها  یستیاز نظر ز

م  گراد نمو  و  گونه  ی رشد  ا  یی هاکنند.  در    انی ماه  نیاز 

و    ،انآببند   رینظ  یمصنوع   یهاطیمح سدها  پشت  آب 
م  داده  پرورش  کپور  یاستخرها  خانواده  مانند    شوند، 

ف)  یپرورش  ان یماه از    یبرخ  ی(.کپورپرورش  توفاگ، یآمور، 
درجه   17تر از    نییپا  یدر دما   ا یالپیت  ها همچونگونه  نیا

  انیماه  کپور  از آنها همچون  یگراد تلف شده و برخ  یسانت
 یسالنامه آمار)  ندکنیم  ه یدرجه شروع به تغذ  14  یاز دما

تولید  2شکل )(.  1394-99  رانیا  التیش به  آمار مربوط   )
را   1398تا    1392های  آبی در کشور طی سالماهیان گرم

نشان می دهد. همانگونه که مشخص است این میزان طی 
از رقم حدود   هزارتن   213به رقم    هزارتن  160این مدت 

 درصد افزایش داشته است.   33یعنی تقریباً 
 

 
 ( 1394-99 رانی ا التیش یسالنامه آمارآبی )منبع: : میزان تولید انواع ماهیان گرم2شکل 

Figure 2: Warm-water fish production (IFO ، 2015-2020) 
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های متعددی  آبی دارای چالشحال تولید ماهیان گرمبا این
می جمله  آن  از  که  نهادهاست  گرانی  به  تولید،  توان  های 

و  ه سطواوجود   تبدیلی  صنایع  نبود  ماهی،  بازار  در  گری 
بودن   کوچک  آب،  کمبود  استخرها،  فرسودگی  تکمیلی، 

بهره مصرف  واحدهای  بودن  پایین  ماهی،  پرورش  برداری 
  ... و  ماهیان  توزیع  و  فروش  در  مشکل  )سیفی،  سرآنه، 

؛ بهمنش و همکاران،  1393آبادی، ؛ محبوبی و حسن1393
؛ عادلی و همکاران، 1398کاران،  همو  تبار  محمدی  ؛1396
کرد.  1399 اشاره  صمدی  (  که  همانگونه  طرفی  از 

( همکاران  و  برای  1394میارکالئی  کردند  مطرح   )
الزم ت  های ظرفیت  از  کامل  برداریبهره صنعت  این  وسعه 

سیاست تا   فرهنگ   نشر  و  توسعه  برای  موثر  هایی است 
  های فیترظ  هتوسع  به  منجر  خود  نوبه  به   که  کارآفرینی
 ;1393سیفی،  نمود )  اتخاذ  شود  می   اجتماعی   اقتصادی،

قابل توجه دیگر این    نکته  (.1399پور و همکاران،  صمصام
که   چالشاست  و  مشکالت  وجود  تولید  علیرغم  های 

گرم از  آبی،  ماهیان  توجهی  قابل  مشکالتقسمت  از    این 
و   نوآوری  بر  مبتنی  نوپای  کارهای  و  توسعه کسب  طریق 

باشدری  ناوف می  حل  تولید    . قابل  بخش  دلیل  همین  به 
گرم مهمماهیان  از  یکی  حوزه آبی  است ترین  های شیالتی 

خدمات کسب و کارهای نوپا نیاز   توسعه کارآفرینی و که به
به بکر بودن این حوزه، کسب و کارهایی که   رد.دا باتوجه 

قدم به آن بگذارند رشد پرسرعتی را تجربه خواهند کرد و  
  افزایش  و  انگآموختدانش  از   بسیاری  اشتغال  سازه مینز

  به  مشروط  موضوع  این  که  شد   خواهند  حوزه  این  وریبهره
 برای  مناسب  بومزیست   و  شرایط  از  مناسب  شناخت

ذکر    در  .ستکارها   و  کسب  نوع  این  شکوفایی باید  نهایت 
که شده   نمود  انجام  مطالعات  ماهیان    ،براساس  تولید 

یک    آبیگرم رشد  اخ  دههطی  نموده یر  تجربه  را  خوبی 
است، اما ایجاد اشتغال یا توسعه آن چندان چشمگیر نبوده 

یا نوظهور برای است   که می تواند به عنوان عالئم ضعیف 
 که تبدیل شدن به یک روند و جریان اصلی در آینده باشد 

این  با به  درتوجه  کشور  آبهای  در  صید  منابع  حال    که 
وری، تولید  ای افزایش بهرهبر  تا   ضروری است  ،کاهش است

آبزی بخش  گرم  خصوصبهپروری  در  افزایش  ماهیان  آبی 
یابد. برای این منظور نیز رشد و توسعه کارآفرینی و کسب  

می نوآور  و  نوپا  کارهای  عمدهو  از  یکی  ترین  تواند 
باشد.  سیاست راهکارها  و  موارد    با ها  تمام  گرفتن  نظر  در 
پژوهش    ،مذکور توسعه   راهکارهایرد  دا  سعیاین 

حوزه  در  شیالتی  نوپای  کارهای  و  کسب  و  کارآفرینی 
 . را شناسایی و تحلیل نماید  آبیگرمماهیان  

 
 مواد و روش کار 

-هدف این پژوهش کاربردی که با دیدمان آمیخته )کیفی
شد   انجام  راهکارها  ییشناساکمی(  ارائه  توسعه   یو 

ی التیوزه شا حنوپ   یو کسب و کارها  ینیبوم کارآفرست یز
آبی بود. در بخش کیفی این تحقیق در بخش ماهیان گرم

و   کسب  و  کارآفرینی  حوزه  در  ادبیات  مرور  از  پس  که 
پذیرفت صورت  شیالتی  نوپای  مصاحبه  ،کارهای  های  به 

گردید و سعی  پرداخت  خبرگان  با  ساختارمند  نقاط    نیمه 
کسب   و  کارآفرینی  توسعه  تهدید  و  فرصت  ضعف،  قوت، 

آبی شناسایی شود. نمونه نوپای حوزه ماهیان گرم  های کارو
از   متشکل  کارگروهی  تحقیق،  از  بخش  این    12آماری 

گرم ماهیان  حوزه  کارشناس  و  به  متخصص  که  بود  آبی 
نمونه  آوری  صورت  جمع  و  انتخاب  برفی  گلوله  گیری 

اطالعات از آنها تا نقطه اشباع نظری ادامه پیدا کرد. روش 
تحلی و  بتجزیه  محتوا خش  ل  تحلیل    ل یتحلبود.    1کیفی 

الگو در    ییشناسا  یاست که برا  یروش پژوهش  کیمحتوا  
م   متون استفاده  شده  از  یثبت  محتوا  تحلیل  گردد. 
به روش که  است  اسنادی  مشاهده  عمده  آن  های  وسیله 

هر نوع سند ثبت    ،توان متون، اسناد و مدارك و در واقعمی
شده ضبط  مطالب  مربوط  و  حال، گذشبه  ای  زمان  و  ته 

تر با  تر و از همه مهمتر، دقیقمورد ارزیابی و تحلیلی منظم
از   باالتری  گلشنی،    پایاییدرجات  و  )قائدی  داد  قرار 

پژوهش (.  1395 اول مسئله  پژوهش حاضر، در مرحله  در 
ویژگی به  توجه  با  سپس  و  شد  جهت   هایتعریف  مدنظر 

نامزانتخاب شرکت این  ی مدهاکنندگان خبره،  در  شارکت 
مورد   در  نظر  ارائه  دوم  مرحله  شدند.  شناسایی  کارگروه 

ات  یسواالت تحقیق بود. در این مرحله، اعضای خبره، نظر
و   تهدیدها  و  فرصت  ضعف،  قوت،  نقاط  مورد  در  را  خود 

 
1 Content Analysis 
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زنجیره   از  حلقه  هر  توسعه  و  بهبود  عملیاتی  راهکارهای 
ذف موارد ا حر بآبی ارائه کردند. پژوهشگارزش ماهیان گرم

یکسان،   واژگان  کاربرد  و  عوامل    فهرستتکراری  نهایی 
مرتبط با مسئله پژوهش را به روش تحلیل محتوا استخراج  

به عنوان ورودی بخش    بندی شدهنمود. این اطالعات طبقه
کمی   بخش  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  تحقیق  کمی 

 ران گذااست یدسته سمتشکل از سه  تحقیق نیز کارگروهی  
تصم کارآفر  رندگانیگمیو  و   ینیحوزه  کسب  توسعه  و 

ماه  یکارها حوزه  فعال  کنشگران  و  خبرگان  ان ینوپا، 

برداران    آبیگرم بهره  تعداد    التیشپیشرو  و  و    40ایجاد 
نمونه  روش  به  پرسشنامه  و  درمصاحبه  دسترس    گیری 

در   ،گونه که ذکر گردیدتکمیل گردید. همان تحقیق  ابزار 
قسمت آن  سشنپر  این  روایی  که  بود  از   جمعی  راامه 

  ، (حوزه شیالت و کسب و کارمتخصصین موضوع )اساتید  
ت مورد  نهایت  در  و  قرار  ایبررسی  سنجش   .دادندید  برای 

پایایی نیز از شاخص آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی استفاده  
( کمی  1جدول  شد  بخش  در  استفاده  مورد  افزار  نرم   .)

 بود.  SPSS23و  EXCEL2013 افزارهایتحقیق، نرم
 

های و پایای هر بخشهای پرسشنامه به همراه تعداد گویه: معرفی بخش1جدول   
Table 1: Introduction of the questionnaire sections along with the number of items and the reliability of each section 

 زیربخش بخش عنوان 
تعداد  

 موارد 

آلفای  

باخکرون  
 تتای ترتیبی 

آبی گرمحوزه ماهیان   

های جمعیت شناختی و  ویژگی

 حرفه ای 

سن، جنس، تحصیالت، تجربه،  

نوع نظام بهره برداری، مدیریت  

 تولید محصوالت و ...
- - - 

رو  شینقاط قوت پ  - 14 69/0  74/0  

رو  ش یپ ضعفنقاط   - 25 78/0  84/0  

رو  شیپ فرصت نقاط   - 15 79/0  85/0  

رو  شیپ دید هتط نقا  - 18 84/0  83/0  

 
 SWOTتحلیل  

سوات   ))SWOT)کلمه  قوت  نقاط  کلمات  مخفف   ،S )1  ،
( ) ، فرصتW )2نقاط ضعف  )  O )3ها  است.    T )4و تهدیدها 

این تحلیل در مجموع به دو دسته عوامل بیرونی و درونی  
میطبقه  فرصتبندی  به  مربوط  موارد  تهدیدها  شود.  و  ها 

خار عوامل  به  مجی  مربوط  و  و  قوت  نقاط  به  مربوط  وارد 
بخش(   )واحد،  سازمان  داخلی  عوامل  به  مربوط  ضعف، 

می آنها،  سازنده  ادغام  از  که  راهبردهستند  به  های  توان 
(.  1385مؤثر دست یافت )رکن الدین افتخاری و مهدوی،  

تحلیل   و    SWOTدر  )خارجی(  بیرونی  عوامل  دسته  دو 
نظ یک  بر  موثر  )داخلی(  درونی  سایی  شناام  عوامل 

 شوند: می
 

1. Strengths 
2. Weaknesses 
3. Opportunities 
4. Threats 

این عوامل، در اختیار سازمان، واحد    :الف( عوامل درونی
نظر مورد  بخش  و   یا  اصالح  مدیران  است  و  ترمیم  قابلیت 

د. هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از  ندارآن را  
دست آوردن سود باید  نقاط قوت است که سازمان برای به

بهره آنها  ضعفاز  نقاط  یا  کبرداری  بی  از ه  جلوگیری  رای 
عوامل   نماید.  اجتناب  آنها  از  باید  سود  کاهش  یا  ضرر 

 :باشددرونی نیز همانند عوامل بیرونی دو نوع می

و مزیتی    - قابلیت  یک شایستگی،  نقاط قوت،  نقاط قوت: 
اتکا نقاط  یا    ءرقابتی در مقابل رقباست و  سازمان، واحد 

اهدا  باشد میبخش   به  آن  از  استفاده  با  خکه  ود ف 
 شود. تر مینزدیک

ها  : ضعف یک محدودیت یا کمبود، در توانایینقاط ضعف  -
قابلیت بخشو  اثر  عملکرد  مانع  که  سازمان،  هاست  تر 

می بخش  یا  مختلواحد  ضعف،  نقاط  کننده  شود. 
سازمان  فعالیت به    هستندهای  سازمان  رسیدن  در  و 
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می ایجاد  خلل  سازمان    ،ندنکاهداف  تا  است  الزم  پس 
 امل را در حد امکان به حداقل برساند. عو این

این عوامل خارج از سازمان، واحد یا    :ب( عوامل بیرونی
های آن تأثیر دارند اما  بخش مورد نظر بوده که بر فعالیت

از   هدف  نیست.  بخش  یا  واحد  سازمان،  آن  اختیار  در 
از  محدود  فهرستی  تهیه  بیرونی،  محیط  بررسی 

میفرصت که  بهایی  یتواند  سه  بخش  ک  یا  واحد  ازمان، 
آنها   از  باید  که  تهدیدهایی  یا  رسانده  سود  نظر  مورد 

لذا اجتناب شود، می نوع    ،باشد.  به دو  بیرونی خود  عوامل 
 :باشدمی

آنفرصت  - یا  موقعیت  یا  قابلیت  یک  فرصت  که ها:  چه 
یاری   اهداف  به  رسیدن  در  را  بخش  یا  واحد  سازمان، 

 دهنده است. تابو شکه نماید و به عنوان موتور محر
برای تهدید  - نامطلوب  موقعیت  یا  قابلیت  یک  تهدید  ها: 

بر سر   به عنوان مانعی  یا بخش است که  سازمان، واحد 
به  رسیدن  از  را  آن  و  دارد  قرار  آن  مطلوب  توسعه  راه 

 دارد.اهداف باز می

یک    برای  آنچه  که  داشت  نظر  در  را  نکته  این  بایستی 
ب بخش  یا  واحد  ع سیستم،  مینواه  قلمداد  تهدید    ، شودن 

  . ممکن است برای سازمان واحد یا بخش دیگر فرصت باشد
اینجاست   ،فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است  ،لذا

   .شودنشان داده می SWOTکه ضرورت تحلیل 

 

 TOWS  س یماتر
 ( ماتریس    (2جدول  تحلیل  نشان   TOWSچارچوب  را 

ضعف،می قوت،  نقاط  اساس  براین  و  صتفر  دهد.  ها 
کلی   چارچوب  در  پیوند    WO، SO، WT، STتهدیدها 

ها تعریف و انتخاب  شود و گزینه راهبردها بین آنداده می
 (. 1385الدین افتخاری و مهدوی، شود )رکنمی

 شود: در این تحلیل چهار نوع راهبرد پیشنهاد می

، کاهش نقاط ضعف و افزایش  WOهدف از راهبردهای    -1
فرض بر آن است که  الت، پیشن حای  در  .هاستفرصت

ضعف بودن  دارا  علت  به  بخش(  )واحد،  های  سازمان 
فاقد  اساسی فرصت،  از  استفاده  بهامکان  دست های 
 .هستندآمده  

راهبردهای    -2 بخش(  SOدر  )واحد،  سازمان  هر   ،
مند است که همیشه در این موقعیت قرار بگیرد  عالقه

بهره بتواند  توانمندیکه  از  وهگیری  به  صتفر  ا  را  ها 
 حداکثر برساند. 

راهبردهای    -3 از  نقاط  WTهدف  حداقل  به  رسیدن   ،
که   بخش(  )واحد،  سازمانی  و  تهدیدهاست  و  ضعف 

باشد متمرکز  بخش  این  در  آن  عوامل  در    ، بیشترین 
 وضعیت نابسامانی خواهد بود. 

سازمان   ST راهبردهای -4 قابلیت  و  توانایی  اساس  بر 
بخش( مواج )واحد،  شدر  شده  دن  ه  بنا  تهدیدها  با 

توانایی که  است  آن  هدف  و  قابلیتاست  و  های  ها 
 موجود را افزایش و در مقابل، تهدیدها را کاهش دهد. 

 
 جهت شناسایی راهبردها TOWSماتریس  :2جدول  

Table 2: TOWS matrix to identify strategies 
ماتریس  
TOWS 

 ( Tتهدیدها ) ( Oها )فرصت

 ( Sنقاط قوت )
 ای هدهبررا

SO 
 راهبردهای 

ST 

 راهبردهای  ( Wنقاط ضعف )
WO 

 راهبردهای 

WT 

 

 نتایج 
گویه تدوین  به  منجر  تحقیق  کیفی  بخش  های  خروجی 

پرسشنامه در بخش کمی تحقیق شد. نتایج آمار توصیفی  
که بود  این  بیانگر  کیفی  کارشناسان    بخش  سن  میانگین 

 سان شنادرصد از کار  88سال محاسبه شد.    3/42  پاسخگو
( مردان  )  12و    نفر(  35را  زنان  را  تشکیل    5درصد  نفر( 

نخبگان    5/82  دادند. و  کارشناسان  گروه  از  درصد 
در  پاسخ تحقیق  به سواالت  علوم   تحقیقات  مؤسسهدهنده 

آنها،   تابعه  واحدهای  و  کشور  در    5/7شیالتی  درصد 
اتحادیه  5/7ها،  دانشگاه در  جزو    ها،درصد  و  اصناف 

درصد در سایر   5/2  شاورزی بودند. همچنینن کارابردبهره
از  بخش نیمی  حدود  بودند.  فعالیت  به  مشغول  ها 

دارای تحصیالت کارشناسی ارشد    (،درصد  50)پاسخگویان  
و   بین    5بودند  از  داشتند.  کارشناسی  مدرك  نیز  درصد 

تنها    5/42پاسخگویان   و  تخصصی  دکتری  دارای  درصد 
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زیرکارشناسی    5/2 مدارك  سابقه   .تندداشدرصد  میانگین 
بیشتر سال محاسبه شد. براساس نتایج    18کاری این گروه  

اداری عضو هیأت    55پاسخگویان ) درصد( دارای موقعیت 
کارشناس،    32علمی،   و    5/7درصد  درصد    5درصد مدیر 

 . بودندهای اداری سایر وضعیتدارای نیز 
 

 و   ی نیکارآفر  توسعه   ی راهکارها  یراهبرد  لیتحل
: فضای یآبگرم  انیماه  حوزه  ینوپا   یرهاکا  و  کسب
 درونی 

نقاط قوت و ضعف به   در تحلیل راهبردی  ،طور معمول  به
داخل عوامل  م  یعنوان  عوامل.  شوندیشناخته  این    عموماً 

نت در  و  هستند  کنترل  سازمان،    ماتیتصم  جهی تحت 
شوند.  و کنترل می  جادیا  شرکت یا هر بخش مرجع دیگری

تحلیل   و    توسعه  یدرون   یافض  لیتحلنتایج  کارآفرینی 
آبی نشان داد که  ماهیان گرم  حوزه  کسب و کارهای نوپای 

صفر   از  کمتر  نظام  درونی  عوامل  نهایی  ضرایب  جمع 
دهد در محیط درونی  ( است. این نتیجه نشان می-591/0)

از  ضعف  ،عبارتی  ضعف ها حاکم هستند. به های این نظام 
استقوت بوده  بیشتر  نظام  قوت یل  تحل .های  نقاط 

حوزه زیست  نوپای  کارهای  و  کسب  و  کارآفرینی  بوم 
باال    اریبس  تیفیک)  6Sکه نقاط،  آبی نشان داد  ماهیان گرم

گرم  داتیتول آب   آبیماهیان   طیشرا)  S1ی(،  داخل  یمنابع 
جغراف  یمیاقل ظرف  در گستره کشور  ییایو   ی عیطب  تیکه 
افزاآبی  گرم  خصوصبه  انیآبز  دیتول اداد  شیرا  و  سته   )
4S  ]فروش    نهینهاده ها )در زم  نیبودن چرخه تام  لیتکم

ماه ماه  یبچه  کشور یپرواریو  در  نمرات به   ](  با  ترتیب 
و  جدی  124/0و    139/0،  143/0نهایی   قوت  نقاط  ترین 
مکانیزه نبودن فرایند تولید و پرورش ماهیان در )  1Wنقاط  

تولید(،   واحدهای  و 6Wاکثر  کارگر  تامین  در   )ضعف 
با نسی تک  ماهر  پرورش(،    ن  مزارع  موقعیت  به   4Wتوجه 

آبی و مصرف به صورت تازه )قابلیت فرآوری کم ماهیان گرم 
به  نهایی  خوری(  با نمرات   0/ 092و    0/ 093،  0/ 094ترتیب 

ضعف جدی  نقاط  کارآفر  ستیز  ترین  و    ینیبوم  کسب  و 
 (. 3جدول )بودند  آبیحوزه ماهیان گرم ینوپا  یکارها

 
ی از عوامل داخل یناش و ضعف نقاط قوت یابیارز: 3 جدول  

Table 3: Assess the strengths and weaknesses of internal factors 

 گویه ها  نماد 
ضریب اهمیت 

( 0-1نسبی )  

 شدت وجود1

(5-1)  

نمره 

 نهایی

ت
قو

ط 
قا

 ن

S1 
  انی آبز دیتول یعیطب ت یکه ظرف در گستره کشور یی ایو جغراف یمیاقل طی شرا

داده است  شی را افزاآبی رم گخصوصاً   
038/0  666/3  139/0  

S2 ی پروار انیماه دی مجهز و مجرب جهت ص ی هاپیاک وجود  030/0  456/3  104/0  

S3 و پرورش  ریتکث یهادر حوزه ت یفیمتخصص و باک یانسان  یروین  وجود  035/0  278/3  115/0  

S4 
  یو هم ماه یماهچه ش ب فرو نهیها )هم در زمنهاده  نیبودن چرخه تام لیتکم

( در کشور یپروار  
033/0  765/3  124/0  

S5 ان یبچه ماه میامکانات الزم جهت فروش و تقس وجود  030/0  111/3  093/0  

S6 یداخل یمنابع آب  آبیماهیان گرم داتیباال تول ار یبس تیفیک  039/0  654/3  143/0  

S7 ور کش سطح پرورش در   کیوتکنیبودن و قابل انجام بودن ب   شناخته  022/0  400/3  075/0  

S8 ی داخل یهاآسان به نهاده یاب یها و امکان دستبودن نهاده  ارزان  032/0  733/3  119/0  

S9 در کشور  یالتیش  یمراکز آموزش عال وجود  020/0  100/3  062/0  

S10 
پرورش   یهااعتبار الزم جهت پروژه نیدر خصوص تام ی مثبت نظام بانک دگاهید

آبی رمگ  انیماه  
024/0  431/3  082/0  

S11 و کارآمد در حوزه پرورش  کردهلیجوان، تحص های روین  وجود  024/0  200/3  077/0  

S12 در کشور  غیرهو  یبچه ماه  لیآسان انواع نهاده از قب نیتام  029/0  087/3  090/0  

S13 یعیطب یهاپشت سد، آبندان و حوصچه ی هااچهیسواحل در  وجود  022/0  067/3  706/0  
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 گویه ها  نماد 
ضریب اهمیت 

( 0-1نسبی )  

 شدت وجود1

(5-1)  

نمره 

 نهایی

S14 در سراسر کشور  ردار یواگ یهایماریب  کنترل  025/0  033/3  076/0  

403/0 جمع ضرایب نقاط قوت    981/46  366/1  

      

ف 
ضع

ط 
قا

 ن

W1  030/0 مکانیزه نبودن فرایند تولید و پرورش ماهیان در اکثر واحدهای تولید  123/3  094/0  

W2 در داخل کشور و نیاز به واردات آن از نی  های موردضعف در تولید برخی از نهاده  025/0  211/3  080/0  

W3  025/0 استاندارد نبودن تولید بچه ماهیان و بعضاً کیفیت نامناسب آنها  154/3  079/0  

W4 آبی و مصرف به صورت تازه خوری قابلیت فرآوری کم ماهیان گرم  029/0  222/3  092/0  

W5 
رف که باعث کاهش سود تولیدکننده و  مص تا های فراوان از تولید وجود واسطه

 ضرر مصرف کننده می شود 
023/0  345/3  075/0  

W6  030/0 ضعف در تامین کارگر و تکنسین ماهر باتوجه به موقعیت مزارع پرورش  109/3  093/0  

W7 های بازاریابی و صادرات محصول عدم ساماندهی فعالیت  027/0  997/2  079/0  

W8 های صنفی شکلل تعامعدم انسجام و ت  027/0  321/3  088/0  

W9 آبی عدم استانداردسازی مدیریت تولید و نگهداری ماهیان گرم  024/0  240/3  076/0  

W10 وری پایین( فاصله زیاد با استانداردهای جهانی در فرایند تولید )میزان بهره  028/0  100/3  085/0  

W11 ر تجهیزات ف دضع  میزان هدر رفت باالی تولیدات به واسطه  025/0  567/3  089/0  

W12  آبی گرم ان یماه دیصنعت تول  ی زنجیرههانبودن حلقه  وستهیهم په ب  026/0  500/3  091/0  

W13  027/0 عدم رعایت استانداردهای صید و پرورش ماهیان  967/2  079/0  

W14 
ی  اخلهای بازارهای هدف دضعف فرآوری محصوالت متناسب با نیازها و خواسته

خارجی و  
025/0  389/3  085/0  

W15 ها و تجهیزات تولید مراکز پرورش فرسودگی بخش اعظمی از دستگاه  024/0  777/3  091/0  

W16 
ها و  نقدینگی پایین مراکز پرورش جهت به روزرسانی و تقویت زیرساخت

 تجهیزات موردنیاز پرورش 
020/0  967/2  059/0  

W17 یسنت  دیتولکز مرادر  ی وربودن بهره  نییپا  025/0  222/3  079/0  

W18 و پرورش  دیتول ی برا  راستانداردیابزار و ادوات غ ی ریبکارگ  025/0  165/3  078/0  

W19 آبی گرم انیو پرورش آبز  دی توسعه تول ی کارآمد برا ییاجرا  یبرنامه  نداشتن  022/0  167/3  068/0  

W20 مرتبط  الت یکتش مداوم رییو تغ کپارچه ی و  داری پا تی ریمد  نبود  025/0  133/3  078/0  

W21  ان یحمل و نقل آبز  یهاستمیدر س ضعف  021/0  933/2  060/0  

W22  برداران با بخش اجرا و بهره قات یبخش تحق  یدر همکار ضعف  016/0  632/3  058/0  

W23  ی جهان  نیاز ملزومات تجارت و قوان ی در آگاه ضعف  024/0  301/3  079/0  

W24  های مردم نهاد حامی و مشوق تولید و پرورش شیالت و آبزیان نکمبود سازما  021/0  102/3  065/0  

W25 
مشکالت   لیحوزه به دل نی ا یزحمت کشان اصل ی الزم برا زهیانگ  کاهش

یاقتصاد  
019/0  967/2  056/0  

608/0 جمع ضرایب نقاط ضعف    611/80-  957/1-  

( ونی ها )جمع عوامل درجمع ضرایب نقاط قوت و ضعف    1 63/33-  591/0-  
  -5و ضریب ضعف جدی  5طوری که ضریب قوت جدی است. به -5الی  -1ها بین بوده و برای ضعف  5الی  1ضریب شدت وجود برای نقاط قوت بین  1

 است. 
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 و   ی نیکارآفر  توسعه   ی راهکارها  یراهبرد  لیتحل
: فضای یآبگرم  انیماه  حوزه  ینوپا   یکارها  و  کسب

 بیرونی
کگونهمان اه  مجموعه ه  به  اشاره  بیرونی  عوامل  شد  شاره 

عواملی است که خارج از سازمان، واحد یا بخش بر عملکرد  
اختیار  در  آن  کنترل  عموماً  و  تاثیر گذاشته  آن  و ساختار 

نیست.   بوم   بیرونی  یفضا  لیتحلنتایج  سازمان  زیست 
  آبی کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای حوزه ماهیان گرم

رایب نهایی عوامل بیرونی زیست بوم  ع ضجم  نشان داد که
( از صفر  نشان می48/0بیشتر  نتیجه  این  است.  در  (  دهد 

فرصت  کمی  فاصله  با  بیرونی  هستند.  محیط  حاکم  ها 
فرصتبه و  عبارتی  کسب  و  کارآفرینی  بوم  زیست  های 

گرم ماهیان  حوزه  نوپای  آن  کارهای  تهدیدهای  از  آبی 
بوم کارآفرینیزیست صت  فر   تحلیل نقاط   .بیشتر بوده است

گرم ماهیان  حوزه  نوپای  کارهای  و  داد  و کسب  نشان  آبی 
ی  هاحوزه)وجود مراکز تحقیقاتی توانمند در    4Oکه نقاط  

آبزیان(،   داخل )1Oتخصصی  رشد  یبازار  حال  و  در   )2O  
کشورها) خصوصاً  کشور،  از  خارج  صادرات  حوزه    یبازار 

بو  جیخل د  یمحصوالت  یبرا  ژهیفارس  اکه    لیتما  رانیر 
و    176/0،  195/0( به ترتیب با نمرات نهایی  مصرف ندارند 

فرصت  قوی  167/0 نقاط  نقاط  بوم    ستیزترین    14Tو 
)مانند    انیآبز  دیو مقررات محدود کننده تول  نیوجود قوان)

و    یخشکسال)  1T(،  (غیرهمجوزها و    ست،یز  طیمح  نیقوان
  ی آب  ابعمن  تیآبی به وضعگرم ان یماه دیتول  دی شد یوابستگ
واردات    یاقتصاد   یهامیتحر)  5T(،  کشور در  مشکل  و 
محصولنهاده صادرات  و  نهایی  ها  نمرات  با  ترتیب  به   )
تهدید  جدی  091/0و    093/0،  114/0 نقاط  بودند  ترین 

 (. 4جدول )
 

 بیرونی از عوامل  یناشو تهدید  فرصتنقاط  یابیارز: 4 جدول
Table 4: Assessment of opportunities and threats of external factors 

 ها گویه نماد 
ضریب اهمیت 

 ( 0-1نسبی )

 1شدت وجود

(5-1) 

نمره 

 نهایی

ت
ص

ط فر
نقا

 

O1 176/0 222/3 055/0 در حال رشد  یبازار داخل 

O2 
  فارس ج یحوزه خل  یبازار صادرات خارج از کشور، خصوصاً کشورها

 ند دارف نبویژه برای محصوالتی که در ایران تمایل مصر
052/0 230/3 167/0 

O3  148/0 711/3 040/0 بازار(  ط یتر زمان عرضه )امکان عرضه باتوجه به شرا یگستره طوالن 

O4 195/0 733/3 052/0 های تخصصی آبزیان وجود مراکز تحقیقاتی توانمند در حوزه 

O5 095/0 100/3 031/0 دما  و یاز نظر شور ریمتغ یطیمح طیپرورش در شرا  تیقابل 

O6 
های  استفاده از صنعت پرورش به جای صید باتوجه به وجود زمین

 مناسب 
042/0 431/3 144/0 

O7 
  انیو ارتقاء فرهنگ مصرف آبز  ش یافزا اقبال جامعه به مصرف آبزیان و  

 در کشور 
048/0 980/2 142/0 

O8  165/0 711/3 044/0 مرتبط با آن  عیو صنا  یبه فرآور  ازی عدم ن 

O9 
  یو بهداشت یبا مالحظات اقتصاد  یخوراک ی هانهاده ینیگز یجا ان  امک

 آبی گرم  انی ماه دیتول ندیدر فرا 
043/0 711/3 161/0 

O10 
( به عنوان منبع  ی وان یح ی)کودها  یعیطب داتیامکان استفاده از تول

 آبی گرم یهایاز ماه  یبرخ ه یتغذ
032/0 500/3 110/0 

O11 
آبی در ایجاد اشتغال  صاً ماهیان گرمخصوان  ظرفیت باالی تولید آبزی 

 پایدار 
030/0 990/2 089/0 

O12  105/0 087/3 034/0 پتانسیل بالقوه مناطق مزارع پرورش برای گردشگری آبزیان 

O13 
های  های چندجانبه بین بخش اجرای شیالت و بخشهمکاری

 تحقیقاتی
021/0 087/3 064/0 
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 ها گویه نماد 
ضریب اهمیت 

 ( 0-1نسبی )

 1شدت وجود

(5-1) 

نمره 

 نهایی

O14 
های  بزیان مختلف به شکل بسته بندیی آآورگذاری در عملسرمایه

 ها فریز شده و یا کنسرو کردن آن
024/0 033/3 072/0 

O15 
گیری با جامعه پرورش  وجود امکانات مناسب و کافی جهت ارتباط

 آبی دهندگان ماهیان گرم
019/0 760/2 053/0 

 886/1 286/49 565/0 جمع ضرایب نقاط فرصت   

      

ط تهدید 
نقا

 

T1 
منابع   ت یآبی به وضعگرم انیماه دیتول د یشد   یو وابستگ یسالخشک

 کشور  یآب 
029/0 222/3 093/0 

T2 
افزایش آن در   ینیب شیو پ یغالت در سال جار  ها خصوصاًنهاده ی گران 

 یسال آت
024/0 109/3 075/0 

T3 
  غذا و نهیپمپاژو هز ساتیشامل تاس   دیتول ی جار یهانهیهز شیافزا 

 غیره
024/0 997/2 071/0 

T4 064/0 321/3 019/0 مصرف کنندگان  د یبودن قدرت خر   نییپا 

T5 091/0 240/3 028/0 و مشکل در واردات نهاده ها و صادرات محصول  یاقتصاد ی هامیتحر 

T6 062/0 100/3 020/0 یعیطب کی اکولوژ طی شرا رات ییو تغ میاقل راتییتغ 

T7 071/0 567/3 020/0 مشاغل یداریو ناپا یدیتول ی احدهاو یواگذار ا ی یلیتعط 

T8 
  ن ی)مثال تام  دیتول ی هادر مصرف نهاده یکشاورز یهابخش ر یرقابت سا 

 ( افتهی  شی آن به شدت افزا  مت یق ر یاخ یهاکه در سال ی وان یکود ح
021/0 500/3 074/0 

T9  062/0 967/2 021/0 نندگان دکیبا تول  یداران عمده فروش ماهاز بنگاه یبرخ ی بدحساب 

T10  از جمله   یروسینو ظهور و   یهایمار یبKHV 026/0 389/3 088/0 

T11 078/0 990/2 026/0 ها و فروش محصوالت نهاده هایمتیعدم ثبات ق 

T12 059/0 087/3 019/0 ی کرونا وکاهش صادرات و مصرف ماه یریگظهور همه 

T13 
و عدم پرورش   قاتیو تحق التیش کارشناسان خبره در  یبازنشتگ

 و عالقه مند  نی گزی جا یروهاین 
028/0 133/3 088/0 

T14 
  طیمح ن ی)مانند قوان  انی آبز دیو مقررات محدود کننده تول  نیوجود قوان 

 غیره( مجوزها و  ست، یز
039/0 933/2 114/0 

T15 
که موجب    ییایمیمصرف کود ش زانیم حیصح ت یر یکمبود نظارت و مد 

 شودیم ینیرزمی و ز یسطح  یهابآ یآلودگ
022/0 632/2 079/0 

T16 
  یو رو الت یمتخصصان حوزه ش تیجهت فعال یکاف نهیعدم وجود زم

 یتخصصریغ و گر ید  یها به کارهاآوردن آن
022/0 301/3 073/0 

T17 081/0 102/3 026/0 ی مصنوع ریتکث ی ها برااز گونه یکافی برخ نی مولد نی امکان تام عدم 

T18 074/0 500/3 021/0 ی اراض یکاربر رییو تغ ی توسعه شهر ماتیسازها و تصم ساخت و جادیا 

 -408/1 -090/58 435/0 جمع ضرایب نقاط تهدید   

 478/0 -80/8 1 جمع ضرایب نقاط فرصت و تهدیدها )جمع عوامل بیرونی(   
و ضریب    5طوری که ضریب قوت جدی  است. به  -5الی    -1بین    بوده و برای ضعف ها  5الی    1ضریب شدت وجود برای نقاط قوت بین   1

 است.   -5ضعف جدی  

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

3.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.3.7.3
https://isfj.ir/article-1-2621-fa.html


 ...  بوم  تحلیل راهبردی توسعه زیست                                                                                      و همکاران  دادگر

50 

کارآفر  ستیز  ی فضا  لیتحل و   ینیبوم  کسب  و 
ماه  ی نوپا  یکارها  یفضا   سة ی )مقا  ی آبگرم  ان یحوزه 
 (یمنف و مثبت  یفضا   سةی مقاو  یرونیو ب  یدرون

بیرونی   و  درونی  فضای  کارآفر  ستیزمقایسة  و    ینیبوم 
نشان داد که    آبی حوزه ماهیان گرم  ی نوپا  یاکسب و کاره 

به بیرونی،  و  درونی  محیط  نهایی  فضای  ضریب  با  ترتیب 
(60/0-( و  به48/0(  است.  مثبت  و  منفی  در    ،عبارتی   ( 

فرصت بیرونی  محیط  در  و  ضعف  نقاط  درونی،  ها  محیط 
اهمیت نسبی عوامل درونی نسبت  غالب هستند. همچنین

ا بیشتر  بیرونی  عوامل  بهبه  به    ،عبارتی  ست.  مبتال  مسائل 
  . ( است06/0( بیش از فضای بیرونی )08/0فضای درونی )

درونی   فضای  در  بیشتر  چالش  که  است  مفهوم  بدان  این 
بودن  بیشتر  با  نیز  درونی  فضای  در  چالش  وجود  است. 

(  36/1ها )( نسبت به ضرایب قوت 96/1ضرایب ضعف ها )
می ممشخص  و  مثبت  فضای  مقایسة  نیزشود.  نشان    نفی 

)می آمیز  مخاطره  فضای  که  فضای  36/3دهد  به  نسبت   )
( غالب است، اگرچه این اختالف با شدت باال  24/3مفید )
 (. 5)جدول نیست 

 
آبی گرمحوزه ماهیان   ینوپا یو کسب و کارها ینیبوم کارآفر ستیزمقایسة فضای درونی و بیرونی و فضای مثبت و منفی  :5جدول   

Table 5: Comparison of the internal and external space as well as positive and negative space of the entrepreneurship 

and start-up businesses in the field of warm water fish 
 ضریب نرمال کلی ضریب نهایی گویه  ردیف 

36/1 مجموع ضرایب نقاط قوت  1  20/0  

-96/1 مجموع ضرایب نقاط ضعف  2  31/0-  

ها مجموع ضرایب فرصت 3  88/1  28/0  

-40/1 مجموع ضرایب تهدیدها  4  21/0-  

ها( مجموع ضرایب فضای درونی )نقاط قوت و ضعف 5  60/0-  08/0  

ها و تهدیدها( مجموع ضرایب فضای بیرونی )فرصت 6  48/0  06/0  

ها( مجموع ضرایب فضای مفید )نقاط قوت و فرصت 7  24/3  42/0  

آمیز )نقاط ضعف و تهدیدها( ب فضای مخاطرهوع ضرای مجم 8  36/3-  44/0-  

 
 تحلیل فضای راهبردی 

به   توجه  )با  کارآفرستیز  (،3شکل  و    ینیبوم  کسب  و 
گرم  ینوپا  یکارها ماهیان  محدودة    آبیحوزه  در 

)راهبرد حداقل    ی راهبرد انطباقتنوع یا  -راهبردهای رقابتی 
تا با کاستن  دارند  ها سعی  قرار دارد. این راهبرد  (حداکثر  –

از فرصتاز ضعف بتواند حداکثر استفاده را  موجود   ی هاها 
مح  کیببرد.   در  است  ممکن  خود   یخارج  طیسازمان 

  ی هاواسطه ضعف به  یشـود ولـ  ییها  متوجه وجود فرصت 
بهره  یسازمان به  قادر  چن  ی بردارخود  در  نباشد.  آن    ن یاز 

امکـان استفاده    تواندیم  یانطبـاق  رداتخـاذ راهبـ  یطیشرا
 از فرصت را فراهم آورد.

 
 
 

 بندی راهبردهای چهارگانهاولویت

اولویت عوامل  نتایج  وزن  اساس  بر  راهبردها  بندی 
  انطباقی دهنده هر راهبرد نشان داد که راهبردهای  تشکیل 

(WO)    در اولویت اول قرار دارد و پس از آن   34/0با وزن
تدافعی  به راهبردهای  ، 24/0وزن    با  (WO) ترتیب، 

و راهبردهای   23/0با وزن    (SOراهبردهای رشد و توسعه )
  ، عبارتی   قرار دارند. به  ،0/ 17با وزن    (STرقابتی یا تنوع )

بوم کارآفرینی و کسب ضرورت دارد که برای توسعه زیست
آبی با اتخاذ راهبردهای  و کارهای نوپای حوزه ماهیان گرم

عی، فضا برای اجرای ای تدافانطباقی و پس از آن راهبرده
توسعهسیاست وهای  در   ای  تنوع  راهبردهای  نهایت  در 

 (. 4شکل )بوم مهیا شود جهت ساماندهی و بهبود زیست 

بهره با  حاضر  از  تحقیق  داد    SWOTتکنیک  گیری  نشان 
که برای توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا در حوزه 
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  WOهای  راتژی از است  آبی در وهله نخست بایدماهیان گرم
انطباقی) نمود.    (راهبردهای  منظور دسته استفاده  بندی  به 

ب برای  تسهیل  و  سازوکارها  این  در  ه بهتر  آنها  کارگیری 
ارزش   زنجیره  قالب  در  سازوکارها  این  اجرایی،  فرایند 

برای ماهیان گرم شود. بدین مفهوم آبی معرفی میموجود 
کارآفر بوم  زیست  توسعه  برای  ککه  و  کارهای ینی  و  سب 

بخش    7  آبی باید مجموعه اقداماتی را درنوپای ماهیان گرم
تول  دیتول،  نهاده   نیتأم ی، فرآور/  یآورجمع،  دکنندهیو 
 نیتامی و  مشتر  /بازاری،  منابع مال   نیتام،  تدارکات  /عیتوز

انسان  در  منابع  آن  که شرح  نمود  اتخاذ  ) ی  ارائه   ( 6جدول 
 است.  شده

 

 
 آبی گرمحوزه ماهیان  ینوپا یو کسب و کارها  ینیبوم کارآفر ستی ز راهبردی دة فضای: محدو3شکل 

Figure 3: The strategic space of the entrepreneurship and start-up businesses ecosystem in the field of warm water 

fish 

 
بندی راهبردهای چهارگانه: اولویت4شکل   

Figure 4: Prioritizing the quadratic strategies 
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آبیگرمهای راهبردهای انطباقی براساس زنجیره ارزش ماهیان : اولویت6جدول   
Table 6: Priorities of adaptive strategies based on the value chain of warm-water fish 

عوامل  

 بیرونی 

 عوامل درونی 

S1 ، S2 ، S3 ، S3 ، S4 ، S5 ، S6 ، 

S7 ، S8 ، S9 ، S10 ، S11 ، S12 ، 

S13، S14 

W1. W2 ، W3 ، W4 ، W5 ، W6 ، W7 

W8 ، W9 ، W10 ، W11 ، W12 ، W13 ، W14 

W15 ، W16، W17، W18، W19 ، W20 ، W21، W22، 

W23 ، W24، W25 

 
نوع  

 راهکار 
 راهکارها  ردیف 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 

O11 

O12 

O13 

O14 

O15 
 

 

 

 

 
T1 

T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 

T10 

T11 

T12 

T13 

T14 

T15 

T16 

T17 

T18 

ن نهاده 
 تأمی

 های مورد نیاز به منظور کاهش وابستگی به واردات حمایت از ایجاد کسب و کارهای تولید کننده تامین نهاده 1

 های دانش بنیان به منظور تامین نهاده با روش کامالً علمی و نوآورانه تاسیس شرکت 2

3 
های مورد نیاز تولیدکنندگان  یریت زنجیره تامین جهت اطالع آنی از نهادهنیکی مد های الکترواستفاده از سامانه

 و ارائه آن با سرعت جهت جلوگیری از وقفه در تولید 

 های مورد نیاز پرورش دهندگان از طریق تشکل های مورد اعتماد آنها در اختیار قراردادن نهاده 4

 های مورد نیازی از انبار کردن نهادهوجلوگیرکوتاه کردن دست خریداران بدون هویت   5

 های مورد نیاز تولیدکنندگان نظارت هدفمند دولت روی تامین و ارائه نهاده 6
   

 تولید و تولیدکننده

 های مناسباستفاده از نظرات کارشناسان متخصص شیالت در تولید و پروش گونه 7

 تفاده از کودهای ارگانیک با اس  اهای نوین باروری استخرهترویج روش 8

9 
و   زهیمکان  زاتیتجه دیو خر  ی کم بهره جهت به روزرسان  یارائه اعتبارات دولت قی از طر دکنندگان یکمک به تول

 ز برو

 از مزارع  ی برند ساز و ریمزارع تکث نظارت بر  10

 آبی ماهیان گرمپرورش متراکم های و ترویج تکنیکتوجه  11

 ی میاقل رات ییمقاوم به تغ د یجد  ی هاگونه نافزود 12
   

ی 
ی/ فرآور

 جمع آور

 آوری ماهیان از استخرهای پرورش های مدرن در فرایند جمعاستفاده از تجهیزات و فناوری 13

 د یکردن ص زه یدر جهت مکان  انی آبز یو مهندس ک یمکان  نیورود متخصص 14

 آبی گرم یهاگونه یبرا ی مقرون به صرفه فراور یابداع روش ها 15

 ای جمع آوری هندیفرا و  داتیبندی تول بسته دات یوآوری در تولن  16

 در فرایندهای فرآوری محصوالت  های بالعوض برای پدیدآورندگان فکر و خالقیتاختصاص یارانه تولید و کمک 17

18 
اندارد جهت رفاه حال مصرف  ی و است های فراوری وبسته بندی ماهی به صورت کامالً بهداشتتاسیس شرکت

 کننده

19 
بندی بهداشتی و دارا بودن نشان سالمت به  های دانش بنیان جهت فراوری محصوالت با بستهایجاد شرکت

 بندی محصول صورت درجه
   

توزیع /  

ت 
 تدارکا

20 
اصله تولید تا  کاهش ف های دولتی به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان واقعی در جهتهوشمندسازی کمک

 مصرف

 های حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پیشرو و دانش بنیان ایجاد صندوق 21

 پروری منجمد به همراه توسعه ناوگان حمل و نقل توسعه توزیع محصوالت آبزی 22
   

ام
ت

ن  
ی

ناب 
م

ع  مال ی
 

 ورش زارع پرهای کم بهره جهت تامین هزینه جاری م پرداخت وام 23 
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عوامل  

 بیرونی 

 عوامل درونی 

S1 ، S2 ، S3 ، S3 ، S4 ، S5 ، S6 ، 

S7 ، S8 ، S9 ، S10 ، S11 ، S12 ، 

S13، S14 

W1. W2 ، W3 ، W4 ، W5 ، W6 ، W7 

W8 ، W9 ، W10 ، W11 ، W12 ، W13 ، W14 

W15 ، W16، W17، W18، W19 ، W20 ، W21، W22، 

W23 ، W24، W25 

 
نوع  

 راهکار 
 راهکارها  ردیف 

 گذاران بخش خصوصی شیالت روز رسانی قوانین حمایتی از سرمایهایجاد یا به 24

 آبی های پرورش ماهیان گرمگذاری پروژهتسهیل فرایندهای اداری تامین منابع مالی یا سرمایه 25

26 
گذاری جذاب پرورش ماهیان  سرمایههای جلب نظر سرمایه گذاران خصوصی و خطرپذیر با استفاده از ارائه بسته

 آبی برای آنها گرم

27 
های حامی کارآفرینی از جمله صندوق کارآفرینی امید و غیره جهت تامین  استفاده از ظرفیت اعتباری سازمان

 منابع مالی مورد نیاز واحدها 
   

ی 
شتر

 بازار/ م

 ها( در امر بازار و توزیع محصوالت )استارتاپ ای نوپا های جدید و کسب و کارههای فناوریاستفاده از ظرفیت 28

29 
ها و غیره از  ها، زندانها، ادارات، پادگانها، دانشگاهتامین بخشی از غذای نهادهای عمومی مانند بیمارستان

 آبی ماهیان گرم

 ها های فرهنگی برای خانوادهترویج مصرف آبزیان با استفاده از برنامه 30

31 
  الت،یمانند ش هاییارگان رنظر یمجوزدار ز ی شرکتها سی از پرورش دهندگان با تاس دیتول ینیتضم دی خر

 و بهداشت  یدامپزشک

 ثبت و حمایت از برندهای ارگانیک برای فروش محصوالت  32

 شور رسانی عمومی جهت ارتقاء مصرف آبزیان در داخل کهای بازاریابی و اطالعتوسعه برنامه 33
   

ن منابع  
تامی

ی 
سان

 ان

34 
شناسایی متخصصین واقعی وتحصیل کرده و دارای مجوز نظام مهندسی یا تعریف گواهینامه مهارتی و معرفی  

 دهندگان این افراد به پرورش

 آموزش واقعی فنی و حرفه ای جهت تامین کارگر و تکنسین ماهر تولید و پرورش  35

 گذاران ه پرورش به سرمایهصان حوزشناسایی و معرفی متخص 36

 

 بحث

در  بوم  زیست  نوپا  کارهای  و  کسب  و  حوزه کارآفرینی 
بوم نوپاست که برخی بازیگران آن هنوز یک زیست   شیالت

نگرفته باشند  اندشکل  موجود  هم  اگر  را   ،یا  خود  نقش 
ایفابه )نمی  ءدرستی  .  (1399پور و همکاران،  صمصامکنند 

به  ها میها و فرصتچالششناخت    در چنین فضایی تواند 
در   کند.  اثربخش کمک  و  مناسب  سازوکارهای  پیکربندی 

تحقیق   این  هدف  راستا  توسعه   یراهبرد  لیتحلهمین 
کارآفر  ستیز و  ینیبوم  کسب  حوزه    ینوپا  یکارها  و 

راهبرد   آبیگرم  ان یماه هدف،  این  به  دستیابی  برای  بود. 

طراحی راهکارها نیز    د. برایکار گرفته شتحقیق آمیخته به 
ابزار   SWOTتحلیل  از   فرایند  مناسب    یکه  در 

در    ،استگیری  تصمیم که  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده 
زیست  این  ضعف  نقاط  درونی  قویفضای  نقاط  بوم  از  تر 

پور و های مطالعه صمصامقوت آن است. این نتیجه با یافته
( هم1399همکاران  توجیه(  در  بود.  مط  سو  باید  این  لب 

شیالتی کشور به طور عام و  بوم فعلی  زیستذکر نمود که  
ماهیان  زیست  نوپای  کارهای  و  کسب  و  کارآفرینی  بوم 

تبدیل  گیری و  شکلدر مراحل اولیه    به طور خاص   آبیگرم
زیست یک  نوآوریبه  فقدان  دارد.  قرار  نوآور  در    بوم 

زیست این  کارکردهای  و  ناساختارها  که  دبوم  از  الیل  شی 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

3.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.3.7.3
https://isfj.ir/article-1-2621-fa.html


 ...  بوم  تحلیل راهبردی توسعه زیست                                                                                      و همکاران  دادگر

54 

جمله   از  نوآوری،  متعددی  و  کارآفرینی  فرهنگ  ضعف 
ضعف نهادهای تولید دانش و تربیت نیروی انسانی ماهر در  
این حوزه، رقابتی نبودن صنعت و حاکمیت تفکر سنتی در  

نقاط ضعف   ،حال حاضر  باعث شده است که در   ،استبازار  
در باشد.  داشته  ارجحیت  قوت  نقاط  وضعیتی  بر   ، چنین 

نوپای  بوم  یست زنانچه  چ کارهای  و  کسب  و  کارآفرینی 
گرم دهد    آبیماهیان  ادامه  خود  توسعه  و  رشد  به  بخواهد 
باید   تغییر در ساختارها،  قطعاً  با  نوآوری در همراه  جریان 
زیست پیشران  این  و  تحریک  آن بوم  برای  مناسبی  های 
بوم نیز نتایج حاکی از در فضای بیرونی زیست  .مهیا گردد

به تهدیدهای موجود بود. در  ها نسبت  بودن فرصتتر  ویق
( آریانژاد  راهبردی  1395تحقیق  تحلیل  به  که    ت یوضع( 

ش تو  التیصنعت  جهت  در  هرمزگان  صادراتاستان   سعه 
ضعف،   نقاط  حاضر  تحقیق  با  همسو  نیز  داشت  اختصاص 

تر از نقاط تهدید  تر از نقاط قوت و نقاط فرصت جدیقوی
اولویت این صنعت قرار داشت.   WOهای  بود و راهبرد در 

مجموعاً   تحقیق  این  بهبود   36در  جهت  انطباقی  راهکار 
زیست نوپای  وضعیت  کارهای  و  کسب  و  کارآفرینی  بوم 

گرم در  ماهیان  ارائه  منظور  به  راهکارها  این  شد.  ارائه  آبی 
منسجم عملیاتی  چارچوب  حلقهیک  به  زنجیره  تر  های 

ماهیان   و    دیتول،  نهاده  نیتأمیعنی    آبیگرمارزش 
  ن یتام،  / تدارکات  عیتوزی،  فرآور  /یآور  جمع،  دکنندهیتول

مال و  مشتر  /بازاری،  منابع  انسان   نیتامی  ی  منابع 
 بندی شدند. قسیمت

بود دسترس  مورد  نهاده  ندر  جمله های  از  نیاز 
ماهیان  فرضپیش تولیدات  افزایش  برای  اساسی  های 
کسب و کارهای مرتبط با آن است  د آمدن وجوآبی و بهگرم

های تولید  (. گرانی نهاده1396)انصاری اردلی و همکاران،  
انرژی و   از جمله  ...)غذا، کود، دارو، بچه ماهی، سوخت،   )

به   دست  آن  با  تولیدکنندگان  که  است  اساسی  مشکالت 
تبار و  د و در تحقیقات دیگر از جمله محمدیهستن  گریبان

( انص1398همکاران   ،)( همکاران  و  اردلی  و  1396اری   )
( به آن اشاره شده است. در  1393آبادی )محبوبی و حسن

از   تیحماهمین راستا تحقیق حاضر راهکارهایی از جمله  
کارها  جادیا و  تام  دیتول  ی کسب    س یتاس،  نهاده  نیکننده 

بن  هایشرکت تام  انیدانش  منظور  روش    نیبه  با  نهاده 

علم نوآورا  یکامالً  سامانه  فادهاست،  نهو   یکیالکترون  هایاز 
مورد    هایقراردادن نهاده  اریاخت  در،  نیتام  رهیزنج  تیریمد

طر  ازین اعتماد  یهاتشکل  قیاز  دست    کوتاه،  مورد  کردن 
ها و  از انبار کردن نهاده  یریجلوگ  و  تیبدون هو  دارانیخر

رو  نظارت دولت  نهاده  نی تام  یهدفمند  ارائه  مورد    هایو 
 . کندمیرا پیشنهاد  نندگاندکیتول ازین

گرم ماهیان  صنعت  مسائل  میبررسی  نشان  که  آبی  دهد 
و   مشکالت  دچار  تولید  فرایند  در  کنندگان  تولید  همواره 

تبار و  گونه که محمدی ای هستند. همانهای عدیدهچالش
( کرده1398همکاران  اشاره  تولید  (  کیفی  بهبود  اند، 

رض سطح  افزایش  و  مصرفمندایتمحصول  کنندگان  ی 
برنامه زیرساختنیازمند  به  توجه  و  و  ریزی  فنی  های 

های موجود در این بخش  بهداشتی تولید و شناخت چالش
از نظراست.   در   التیات کارشناسان متخصص شیاستفاده 

گونه  دیتول پروش    ن ینو  های روش  ج یترو،  مناسب  هایو 
تول  کمکتولید،   اعطا  دکنندگانیبه  مورد  حمایت  ء با  های 

و    توجه،  از مزارع  یو برند ساز  ریبر مزارع تکث  نظارتنیاز،  
ماه  های کیتکن  جیترو متراکم  و    آبیگرم  انیپرورش 

ترویج و  تغ  د یجد  هایگونه  شناسایی  به   رات ییمقاوم 
میمیاقل چالشی  از  مهمی  بخش  تولید  تواند  حوزه  های 

شرایط    آبی گرمماهیان   و  کرده  حل  برایرا  و    را  رشد 
و   )محبوبی  نماید  آماده  نوپا  کارهای  و  کسب  توسعه 

راستا1393آبادی،  حسن  همین  در   .)،  ( (  1393سیفی 
از گونهبهره در فعالیت پرورش ماهیان  را  های بومی  مندی 
قابل    آبیگرم خرد  آبهای  منابع  از  بهینه  استفاده  و 
آبی  یان گرمبرداری در کشاورزی به منظور پرورش ماهبهره

 نماید. توصیه می
تجه از  فناور  زاتیاستفاده    ی هاروش  ابداع،  مدرن  هاییو 

به فرمقرون  تول  نوآوریی،  ورآصرفه  بندی  بسته  ،داتیدر 
فرا  داتیتول و    دیتول  ارانهی  اختصاصی،  آورجمع  یندهایو 

در    ت یفکر و خالق  دآورندگان پدی   برای  بالعوض  هایکمک
 یورآفر  های شرکت  سیس تا،  التمحصو  یفرآور  یندهایفرا
بن  هایشرکت  جاد یاو    یماه   یندببسته  و جهت   انیدانش 

این  محصوالت    یفراور پیشنهادی  راهکارهای  جمله  از 
چالش حل  برای  جمع تحقیق  حلقه  آوری/فرآوری  های 

ساالرزهی و همکاران    ،آبی بود. در همین راستاماهیان گرم
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بندی تولیدات و  بسته   ( نیز به نوآوری در تولیدات،1393)
کرده اشاره  حلقه  فرایندها  بهبود  که  نمود  توجه  باید  اند. 

های بخش  با حل چالش  فرآوری محصوالت شیالتی وقتی 
می باشد،  تدارکات  و  مناسبتوزیع  زمینه  برای  تواند  تری 

  ، رشد و گسترش کسب و کارها ایجاد کند. در همین راستا
و   شبکه به    ی دولت  هایکمک  یهوشمندسازافزایش 

مصرف،  توزیع  تا  تولید  فاصله  کاهش  جهت  در  کنندگان 
تول  ت یحما  هایصندوق   جادیا توز  دکنندگانیاز    عیو 

پ  آبز  عیتوز  توسعهو    شرویکنندگان   پروری ی محصوالت 
به   نقل منجمد  و  حمل  ناوگان  توسعه  جمله   همراه  از 

حل  منظور  به  تحقیق  این  پیشنهادی  راهکارهای 
بخچالش توزیعهای  گرم  ش  ماهیان  تدارکات  است.  و  آبی 

)صمصام همکاران  و  صمصام1399پور  و  گلرد  پور (، 
(1397( همکاران  و  ساالرزهی  و  1393(،  محبوبی  و   )

)حسن  یافتن  1393آبادی  به  حاضر  تحقیق  با  همسو   )
و  حل راه توزیع  به  مربوط  مشکالت  رفع  جهت  جدید  های 

و   Septiaraاند.  ه کردهتدارکات از جمله حمل و نقل اشار
های خالقانه  ( نیز به اهمیت نوآوری و ایده2022همکاران )

شیالتیدر   توزیع   خصوصبه  کارآفرینی  حوزه  در 
کرده اشاره  و  محصوالت  توزیع  هوشمند  شبکه  توسعه  اند. 

راهکار اگرچه  بهره  یتدارکات  بهبود  جهت  وری  مناسب 
ین منابع  نقش تاماما    ،آبی استزنجیره ارزش ماهیان گرم

گیرد.   قرار  توجه  مورد  باید  نیاز  مورد  منابع    نیتاممالی 
یا سرمایهمال از جمله حوزه ی  های مهم توسعه یک گذاری 

یا  زیست  و  مالی  منابع  تامین  است.  کارآفرینی  بوم 
بیسرمایه نقش  و  گذاری  فناوری  انتقال  در  بدیلی 

فرصت بهره از  کاریگیری  و  کسب  موجود    ء ایفا  های 
پرورشمی مالی  منابع  تامین  از  کند.  استفاده  با  دهندگان 

وامروش اعطای  جمله  از  مختلف  بهره،  های  کم  های 
به یا  نظر  تصویب  جلب  حمایتی،  قوانین  رسانی  روز 

صندوق سرمایه ایجاد  یا  خصوصی  از گذاران  حمایتی  های 
اتواند عالوه  آبی میدهندگان ماهیان گرمپرورش فزایش  بر 

های  آوری آنها در مواجهه با نوسانات اقتصادی و ریسکابت
نهایت    گذاری آنها و در سبب بهبود قدرت سرمایه  ،محیطی

شود.   کارآفرینی  و  اشتغال  همکاران ،  ایجاد  و  ساالرزهی 
پور و  امصمص  (،  1398تبار و همکاران )محمدی،  (1393)

نیز همسو با تحقیق حاضر به اختصاص   (1399همکاران )
کمک و  تولید  مالی  یارانه  منابع  تامین  برای  بالعوض  های 

کرده اشاره  و صمصامتولیدکنندگان  گلرد  )اند.  ( 1397پور 
حمایت  فقداننیز   مالی  تهدیدی منابع  عنوان  به  را  کننده 

 اند. شمردهپروری بردر راستای توسعه آبزی 

مهم جمله  و  عامل  تریناز  کسب  توسعه  بر  موثر  های 
رشد و گسترش بازار و    ، آبیکارهای مرتبط با ماهیان گرم

جهت   تالشی  هر  است.  مشتری  سمت  از  تقاضا  افزایش 
در  بدون  شیالتی  مرتبط  کارهای  و  توسعه کسب  و  ایجاد 
شکست  به  منجر  آن  خاص  مقتضیات  و  بازار  گرفتن  نظر 

در  خواهد راستا  شد.  آبز  جیترو  ،همین  با    انیمصرف 
برنامه از  ت خانواده  یبرا  ی فرهنگ   هایاستفاده  مین  أ ها، 

ارگان ماهیان  نیازهای  تولیدکنندگان  از  دولتی  های 
از گرم حمایت  و  ثبت  محصوالت،  تضمینی  خرید  آبی، 

کنار   در  ارگانیک  به    یاببازاری  هایبرنامه  توسعهبرندهای 
ب گسترش  دامنظور  میازار  خارجی  و  عنوان خلی  به  تواند 

گیرند.   قرار  استفاده  مورد  اثربخش  و  مفید  راهکارهای 
)صمصام همکاران  و  همکاران  1399پور  و  ساالرزهی   ،)

( نیز به توسعه و 1398تبار و همکاران )( و محمدی1393)
برنامه بازاریابی به منظور گسترش بازار در داخل و   تدوین

ا از کشور  اهمیت    دند. شاره کرخارج  از نکته حائز  استفاده 
کارها  دی جد  هاییفناور  هایتیظرف و  کسب  نوپا    یو 

شیالتی است   محصوالت  عتوزی  و  بازار  امر  در(  ها)استارتاپ
به   تمایل  و  اینترنت  به  مردم  دسترسی  فراگیرشدن  با  که 

روزبه آنالین،  صورت  به  گسترش خرید  حال  در  روز 
جهامی امروزه  عمر  شدننیباشد.  چرخه  شدن  کوتاه   ،

، محیط کسب و کار را به یک  ... گرایی و  محصول، مشتری 
سنتی  های  شکل  ،رومحیط پویاتر تبدیل کرده است. از این

نمی کار  و  بهکسب  شکلتوانند  و  باشد  جوابگو  های  خوبی 
متداول الکترونیکی  کار  و  کسب  مانند  تجارت،  تر  جدید 

است   تحقیق .  (Patersen et al., 2022)شده  با  همسو 
صمصام  ،حاضر و  )گلرد  مهم  1397پور  نقش  به  نیز   )

بهبود   در  آبزیان  آنالین  فروش  و  الکترونیک  تجارت 
 اند. کارآفرینی اشاره کرده

و    در کارآفرینی  توسعه  برای  که  نمود  ذکر  باید  نهایت 
ضروری است   ،آبیکسب و کارهای نوپای حوزه ماهیان گرم
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قزیست  حا بومی  و  مولفهوی  تمامی  از  متشکل  های  می 
شکل   وظایف    گیرد درگیر  مناسب  شکل  به  عناصر  این  و 

ایفا را  و همکاران  گونه که صمصامنمایند. همان  ءخود  پور 
معتقدند 1399) و    ، (  نوآوری  و  کارآفرینی  فرهنگ  ضعف 

ضعف نیروی انسانی متخصص و ماهر باعث کند شدن روند  
زیستشکل توسعه  و  و  کاربوم  گیری  کسب  و  آفرینی 

  یواقع آموزشکارهای نوپا خواهد شد. راهکارهایی از جمله 
و   دیماهر تول  نیکارگر و تکنس  نیجهت تام  یاو حرفه  یفن

معرف  ییشناسا،  پرورش به    ی و  پرورش  حوزه  متخصصان 
کرده  لیتحص  و  یواقع  نیمتخصص  ییشناسا،  گذارانهیسرما

دارا مهندس  یو  نظام  معرف  یمجوز  به  افر  نیا  ی و  اد 
 گردد.دهندگان پیشنهاد میپرورش
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Abstract 

The main purpose of this applied research which was carried out by a mixed-method (qualitative + 

quantitative) approach, was to identify and provide strategies for the development of entrepreneurial 

ecosystems and start-up businesses in the field of warm-water fish. The statistical population of the 

research in the qualitative part included 12 experts in entrepreneurship, business, and fisheries, who 

were selected by snowball sampling, and data were collected from them so the theoretical saturation 

was achieved. In the quantitative part, the statistical population consisted of experts in the field of 

fisheries and entrepreneurship from three categories of policymakers, decision-makers, experts, and 

activists in the field of warm water fish and fisheries operators, of whom 40 interviews and 

questionnaires were completed through convenience sampling method. In the qualitative part of the 

research, using the content analysis technique of the interviews, four dimensions of the SWOT model 

including strengths, weaknesses, opportunities, and threats were identified and it was provided to the 

respondents in the form of a questionnaire, and the data was collected from them. Based on the results 

of the quantitative part, strengths in the interior and weaknesses in the exterior environment were 

dominant. In other words, the development strategies of this ecosystem are within the range of 

competitive-diversity strategies or adaptive strategies. These strategies try to make the most of the 

available opportunities by reducing weaknesses. Finally, for the development of entrepreneurship and 

start-up businesses in the field of warm-water fish, a set of strategies in seven categories of inputs, 

production and producer, collection/processing, distribution/procurement, financial resources, 

market/customer, and human resources were proposed. 
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