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 (7931شهریور  97و پذیرش: 7932مرداد  72)دریافت: 

 چکیده

اختیار دارد. به طور میانگین ساالنه نزدیک به درصد تولید جهانی را در  3ایران چهارمین تولید کننده سنگ خام در دنیا است که نزدیک به 

در حال حاضر این صنعت با مشکالت زیادی در بخشهای  تکنولوژی و روشهای  میلیون تن سنگ تزئینی خام از معادن استخراج می شود. 41

حل مشکالت و در  مهمینقش  تواند  یم حیصح های  یگذار  استیسی و استراتژ نیتدو استخراج، مدیریت، تامین سرمایه و بازاریابی مواجه است.

صنعت سنگ استان  تهدیدها و ها فرصتنقاط قوت، نقاط ضعف،  SWOTدر این تحقیق با استفاده از روش  .داشته باشد سنگ صنعتتوسعه 

ها و  ها، فرصت ها، ضعف عامل اثرگذار شامل قوت 05تدوین شده است. بدین منظور ابتدا  های مناسب قرار گرفته و استراتژی لرستان مورد بررسی

موقعیت گروه از خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد  44استراتژی مهم و کلیدی بر اساس نظرات  21تهدیدها شناسایی و 

های   راتژیگر مناسب بودن است  این وضعیت بیانقرار دارد.  SWOTهای چهارگانه   از حالت WTاستراتژیک صنعت سنگ لرستان در حالت 

 تدافعی برای صنعت سنگ لرستان است.

 کلمات کلیدی

 .SWOT ک،یاستراتژ یزیاستان لرستان، برنامه ر ،صنعت سنگ تزئینی

 

                                                      
 نویسنده مسئول مکاتبات. *
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 مقدمه -4

معدنی  مواد گوناگون انواع از تن میلیارد 32بر  بالغ ذخایری
درصد  9) دارد وجود ایران کشور در، معدنی( ماده نوع 81)

 قطعی صورت به آن تن میلیارد 92که از این میان  .ذخایر دنیا(
ذخایر سنگ  احتمالی است. میزان  ذخیره، تن میلیارد 72 و

 تن میلیارد 2/9 کشور حدود در شده شناخته تزیینی و نما
 به بقیه و قطعی ذخیره عنوان به آن تن میلیارد 9/9 که است

 و کیفیت لحاظ به شود. ایران می تلقی احتمالی ذخیره عنوان
 دارنده کشور 72 جزء، نما و تزئینی سنگهای ذخایر میزان
ایران چهارمین تولید  [.7] است جهان در سنگ مرغوب معادن

درصد تولید  3کننده سنگ خام در دنیا است که نزدیک به 
میلیون تن  71هانی را در اختیار دارد و ساالنه نزدیک به ج

 .[7] کند سنگ تزئینی تولید می

به علت عدم وجود تکنولوژی و ماشین آالت مدرن در 
های  استخراج و فرآوری سنگ، ضعف در مدیریت، عدم حمایت

مناسب توسط دولت، حمل و نقل نامناسب، عدم آموزش 
متخصص و ماهر و ضعف در مناسب و استفاده از نیروهای 

بازاریابی، محصوالت نهایی دارای شرایط و کیفیت الزم برای 
صادرات نیستند و بخش عظیمی از این منابع نیز در مرحله 

. [1] ،[9]شود  معدنکاری و فرآوری سنگ به ضایعات تبدیل می
تا  7279ارزش صادرات سنگ تزئینی در دنیا طی سالهای 

د یورو است که سهم ایران در طی میلیار 73نزدیک به  7273
 9/7میلیون یورو معادل  723طور میانگین فقط  این سه سال به

قرار دارد. این در حالی است  72درصد کل دنیا است و در رتبه 
که ایتالیا با اینکه تولید سنگ خام آن کمتر از ایران است اما 

 72بیش از )میلیون یورو است  7212ارزش صادرات این کشور 
 .[7]رابر ایران( ب

های زیادی از انواع  استان لرستان دارای ذخایر و پتانسیل
سنگ تزئینی است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از 

)در زمان  7931معادن در حال بهره برداری کشور در سال 
 7938و  7933نگارش این مقاله گزارش مربوط به سالهای 

میلیون تن از ذخایر  178دل درصد معا 81/7منتشر نشده بود( 
قطعی مواد معدنی کشور در استان لرستان قرار دارد. با توجه به 
اینکه بیشتر معادن استان لرستان از نوع سنگ تزئینی هستند 
با فرض اینکه بیشتر ذخایر مربوط به سنگ تزئینی باشد تقریباً 

درصد ذخایر قطعی سنگ تزئینی کشور در استان لرستان  72
لرستان بعد از  از نظر تولید و فرآوری سنگ نیز استانرد. قرار دا

در  یدتول ینبخش عمده ااصفهان در رتبه دوم قرار دارد. 
به آن درصد  7و تنها کمتر از  شود یمصرف م یداخل یبازارها

کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب 
معدن  12 نزدیک بهاستان لرستان  در. شود یشرق صادر م

مربوط  یبمعادن به ترت یشترینسنگ تزئینی وجود دارد که ب
و ازنا(، سنگ مرمریت )منطقه  یگودرز)منطقه ال به سنگ چینی

خرم آباد( و سنگ گرانیت )منطقه درود و بروجرد( است. در 
 دوجوواحد سنگبری در استان لرستان  132حال حاضر حدود 

 ی،کاف ینگیدر گردش و نقد هیکه از با توجه به نبود سرما دارند
 یواحدهابیشتر مربوطه،  های سازمان یبرخ فیضع یهمکارو 

 یتنسبت به ظرف یکم یاربس یتبا ظرف یااستان  یسنگبر
به  گریاز طرف د .ی کنند یا غیر فعال هستندم یتفعال یاسم

 33بالغ بر  یسنگبر یآالت واحدها نیبودن ماش یمیقد لیدل
 عاتیبه الشه و ضا یگام فرآورهن یاستخراجدرصد از سنگ 

بخش  ،یسنگبر یکه واحدها نیا رغمیعلشود.  یم لیتبد
اما  دهند، یم لیرا تشک استان یصنعت یاز واحدها یا عمده

 نی[. لذا ا9] ندارند یناخالص داخل دیدر تول ینقش قابل توجه
رو تالش برای  مواجه است از این یا دهیصنعت با مشکالت عد

از  یریبه منظور جلوگ هایی یاستراتژ ینتدوریزی و  برنامه
و جلوگیری از تخریب محیط  با ارزش هیسرما نیرفت اهدر

 نهینمودن زم ایاشتغال، مه جادیو ا یرونق اقتصاد زیست، بهبود
بهبود  ی و به طور کلیمنابع معدناین از  نهیبه یبهره بردار

حائز  اریبس استان و متعاقب آن کشور، صنعت سنگ یتوضع
  .باشد یم یو ضرور تیاهم

متناسب  های یاستراتژ یی و تدوینشناسا یمقاله برا یندر ا
 SWOTاز روش  ان،صنعت سنگ استان لرست یکنون یتبا وضع

تزئینی سنگ  صنعت برای این منظور ابتدا استفاده شده است.
قرار گرفته  یمورد بررس یو داخل یخارج طیاز نظر مح لرستان

و نیز  موجود های  دتهدی و ها  قاط ضعف، فرصتو نقاط قوت، ن
هر  تیاهم بیضرابتدا اند.   شده ییشناسا های مناسب استراتژی

از عوامل، با استفاده از نظر کارشناسان و فعاالن صنعت  کی
 تموقعی ها،  داده لیبا تحل بیترت نیدست آمده و به ا  سنگ به
 شده است.  ییلرستان شناساتزئینی صنعت سنگ  کیاستراتژ

 سابقه تحقیق -2

در تحقیقات زیادی به منظور برنامه ریزی استراتژیک در 
، [3]کشاورزی ، [1]انرژی ، [2]-[3]های مختلف صنعتی  حوزه

اند.  استفاده کرده SWOTاز روش  [77] ، سازمانی[72]پزشکی 
که نشان دهنده کاربرد گسترده برنامه ریزی استراتژیک با 

 در تحقیقات امروزی است. SWOTاستفاده از روش 

دهد تحقیقات در مورد  بررسی مطالعات انجام شده نشان می
برنامه ریزی استراتژیک صنعت سنگ بسیار محدود است که 
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انجام  7272توان به تحقیق طاهرنژاد و همکاران که در سال  می
که مهمترین نکات قابل نقد  [79[, ]77]شده است اشاره کرد 

ن شده است: در تحقیق طاهرنژاد به صورت آن در ادامه بیا
استراتژی با  3عامل خارجی و  3عامل داخلی،  3محدود تعداد 

شناسایی شده است. همچنین  SWOTاستفاده از روش 
هایی برای کل صنعت سنگ ایران مطرح شده است  استراتژی

که این امر نیازمند جامعه آماری دقیق و کامل از سرتاسر کشور 
ها افزایش  ت اطمینان نتایج حاصل از پرسشنامهاست که قابلی

یابد و همچنین به صورت دقیق و با در نظر گرفتن بسیاری از 
جزئیات اجرایی و عملیاتی ذکر و بررسی شوند، عالوه بر آن از 

برای مقایسه زوجی عوامل مختلف استفاده شده  AHPروش 
وبه ها به صورت د ها و قوت ها، ضعف است یعنی تهدیدها، فرصت

اند و این در حالی است که امکان مقایسه  دو باهم مقایسه شده
در عواملی که گاها باهم متناقض هستند امر اشتباهی است. لذا 
در این تحقیق سعی شده است به منظور اخذ نتایج دقیق و 
مستند، با تمرکز بر مهمترین معادن سنگ و کارخانجات 

نمونه گیری در  سنگبری استان لرستان، با استفاده از روش
دسترس، تاحد امکان جامعه آماری دقیق و کامل باشد که 

 جزئیات مربوط به آن در متن مقاله بیان شده است.

 SWOTآنالیز  -4

 های یاستراتژ یی و تدوینشناساها برای  از مهمترین روش
 تحلیل روش و بهبود آن، صنعت یک یتمتناسب با وضع

SWOT
 یک یفعل یتدرک وضع یبرا SWOT یلتحلاست.  7

مربوط  ها تهدید و ها فرصت ها، ضعف ها، قوت یابیمورد جهت ارز
ی شود دارند استفاده م یمتصم یکبه  یازکه ن هایی یتبه موقع

 یراناست که مد یمهم یاز ابزارها یکی روش ینا. [73] ،[71]
ی و خارج ها( ضعف ها و قوتی )داخل یآن عوامل اصل یلهبوس

و  کنند یم یسهمقا ها( صنعت مورد نظر را تهدید و ها فرصت)
بر اساس . [78]یند را ارائه نما ی های مناسباستراتژ توانند یم

 یهبا تک یدبا شوند میکه انتخاب  هایی یاستراتژ ،SWOT روش
از  یبردار ، حذف نقاط ضعف، بهرهو بهبود آنها بر نقاط قوت

 .[72] ،[79] همراه باشند تهدیدها اثر کاهش و ها فرصت

عوامل  یبند  و طبقه یپس از شناخت و ارزیابدر این روش 
EFE، با استفاده از جداول یو خارج یداخل

 ی)جهت شناسای 7
و  (یو اجتماع ی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکیعوامل اقتصاد

IFE
در مقایسه با رقبا، نقاط قوت  یعوامل داخل ی)جهت ارزیاب 9

                                                      
1-Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats 
2-External Factor Evaluation 
3-Internal Factor Evaluation 

 یهعوامل در حاش و ضعف سازمان( به کمک خبرگان این
وارد شده و آنگاه بر اساس  7 جدولمانند  SWOTماتریس 

 WO،STی ها  از بخش مناسب هر یک های  استراتژی ،یخبرگ

،WT ،SO  گام  1عبارت دیگر این کار در   شود. به  یپیشنهاد م
 :[79] پذیرد  انجام می

ها   در سلول مربوط به فرصت EFEعوامل فرصت از جدول  -7
هستند  یعمده خارج یها  تیموقع ها  شود. فرصت  وارد می

 یها  سنگ یفرآور یصورت مثبت بر عملکردها  که به
 یاز عوامل خارج یها جزئ  . فرصتگذارند  یم ریتأث ینیتزئ

 اند.  بخش خارج نیبوده و از کنترل ا

هدیدها در سلول مربوط به ت EFEعوامل تهدید از جدول  -7
هستند  یها، عوامل  برعکس فرصت یدهاتهدی شود.  وارد می

عبارت   . بهشوند  یصنعت م یکه مانع حرکت، رشد و بالندگ
است که عوامل بالفعل شدنش هنوز  یدیگر ضرر بالقوه ا

 وجود نیامده است.  به

ها وارد   در سلول مربوط به قوت IFEعوامل قوت از جدول  -9
است که صنعت  ییها  تین و مزمحاس قوت نقاط شود.  می

 نیسنگ استان از آن برخوردار است و شامل آنچه که در ا
از  یاست. نقاط قوت جزئ شود  یانجام م یبخش به خوب

 بخش قابل کنترل است. نیبوده و توسط ا یعوامل داخل

ها وارد   در سلول مربوط به ضعف IFEعوامل ضعف از جدول  -1
 هستند که ییو کمبودها تمحدودی ضعف، نقاط شود.  می
از عوامل  ی. نقاط ضعف، جزئدنشو  یطور نامناسب انجام م  به

 بخش قابل کنترل و اجتناب است. نیبوده و توسط ا یداخل

 شود.  نوشته می SOهای   استراتژی -3

 شود.  نوشته می WOهای   استراتژی -8

 شود.  نوشته می STهای   استراتژی -2

 شود.  نوشته می WTهای   استراتژی -1

 

 SWOT سیدر ماترها  یانواع استراتژ -4 جدول

S W SWOT 
SO WO O 
ST WT T 

 

توان بین   دهد که چگونه می  نشان می SWOTماتریس 
روی یک سازمان خاص با نقاط قوت    ها و تهدیدهای پیش  فرصت

و نقاط ضعف آن توازن ایجاد کرد و به این ترتیب چهار 
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 ممکن را ایجاد کرد.های استراتژیک   مجموعه از گزینه

مقایسه کردن عوامل اصلی خارجی سازمان و تدوین 
های   ترین بخش  از مشکل SO ،WO ،ST ،WTهای   استراتژی

است و این مرحله به اطالعات اصلی  SWOTتهیه ماتریس 
مورد نیاز خوبی نیاز دارد و مشخصأ چیزی به نام بهترین 

 .[3] مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد

در حالت معمولی متشکل از یک جدول  SWOTمدل 
مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر 

ها   استراتژی (. این7 )جدول باشد  مییک دسته استراتژی 
 : [79]عبارتند از

های محیطی   های حداکثر استفاده از فرصت  استراتژی -7
های   گیری نقاط قوت سازمان )استراتژی  سازمان با بکار

SO.) 

های استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری   استراتژی -7
 (.STهای   از مواجهه با تهدیدها )استراتژی

ی ها  های بالقوه که در فرصت  های استفاده از مزیت  استراتژی -9
محیطی نهفته است، برای جبران نقاط ضعف موجود 

 (.WOهای   سازمان )استراتژی

های ناشی از   هایی برای به حداقل رساندن زیان  استراتژی -1
 (.WTهای   تهدیدها و نقاط ضعف سازمان )استراتژی

 

 .SWOT  [40] زیآنال سیماتر -2 جدول

 عوامل داخلی
 

 امل خارجیعو

 نقاط قوت:
S1- ... 
S2- ... 

 نقاط ضعف:
W1- ... 
W2- . 

 ها:  فرصت
O1- ... 
O2- ... 

هایی که بر اساس استفاده از   استراتژی
ها   برداری از فرصت  نقاط قوت، برای بهره

 (SOاند. )  گذاری شده  پایه

هایی که بر اساس از بین بردن   استراتژی
ها   از فرصت برداری  نقاط ضعف، برای بهره

 (WOاند. )  گذاری شده  پایه

 تهدیدها:
T1- ... 

T2- ... 

هایی که بر اساس استفاده از   استراتژی
منظور مبارزه با تهدیدها   نقاط قوت، به

 (STاند. )  گذاری شده  پایه

هایی که بر اساس از بین بردن   استراتژی
منظور مبارزه با تهدیدها   نقاط ضعف، به

 (WTاند. )  شدهگذاری   پایه

 

کامأل بر اساس  SO ،WO ،ST ،WTهای   تدوین استراتژی
باشد و لیست نمودن نقاط قوت و ضعف،   خبرگی و خالقیت می

هایی برای این مرحله از   ها در واقع کمک  تهدیدها و فرصت
. الزم به ذکر است که تجزیه و [78] تدوین استراتژی هستند

تحلیل فوق تنها موقعیت استراتژیک را در یک مقطع زمانی 
منظور دنبال نمودن روند زمانی،   سازد. لذا به  مشخص روشن می

با توجه به این موضوع که شرایط محیطی )داخلی و خارجی( 
باشد، الزم است   یم یبوده و دائما در حال تغییر و دگرگونپویا 

قرار گرفته و در مقاطع مختلف  یتحوالت مورد بررسروند 
ها را استخراج نمود. دنبال نمودن این روند   ، استراتژییزمان

که درآینده ممکن  را یمختلف یها  کند تا بتوان حالت  یکمک م
. این مرحله از [72] نمود یبین  و پیش یبررس را است رخ دهند

دنبال  SWOTاطالعات اصلی مورد نیاز، جداگانه در تعیین 
شود. هدف اول شناسایی موضوعات کلیدی شرکت یا   می

ها است.   منظور آشنایی هر چه بیشتر با این موضوع  سازمان به
هدف دوم استفاده از عوامل شناسایی شده برای تعیین اهداف 

تواند شرکت   هایی است که می  تریزی فعالی  استراتژیک و برنامه
 .[73] تر کردن حمایت نماید  پذیر  یا سازمان را در رقابت

ای از   ، مقایسه نظام یافتهSWOTطور کلی کاربرد مدل   به
های   ها و قوت  ها و تهدیدهای کلیدی خارجی با ضعف  فرصت

منظور تشخیص یکی از چهار الگوی میان   داخلی است که به
گیرد. این   داخلی و خارجی سازمان صورت می های  موقعیت

شوند که موارد ذیل را   هایی می  الگوها منجر به استراتژی
 : [79] (7کنند )شکل   پیشنهاد می

 کند.  ای( را توصیه می  خانه اول: استراتژی تهاجمی )توسعه 

 کند.  خانه دوم: استراتژی تنوع را توصیه می 

 ییر جهت را حمایت خانه سوم: استراتژی با گرایش تغ
 کند.  می

 کند.  خانه چهارم: استراتژی تدافعی را توصیه می 
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تنوع  یها  یاستراتژ
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7 

 یها  یاستراتژ
 (WT) یتدافع

1 
  عمده یطیمح یدهایتهد 

 .SWOT  [44] لیتحل و هینمودار تجز -4 شکل

 

برای صنعت سنگ استان  SWOTاجرای تحلیل  -1

 لرستان

در این تحقیق ابتدا ضمن مطالعه مقاالت متعدد، اسناد و 
نفر از  33گیری از نظرات  همچنین بهرهگزارشات مرتبط و 

خبرگان، کارشناسان و اساتید متخصص در حوزه صنعت سنگ، 
مالکان و پرسنل معادن سنگ و کارخانجات سنگبری و فرآوری 

ها و  مورد عوامل محیط داخلی )قوت 92در استان لرستان، 
ها و تهدیدها(  مورد عوامل محیط خارجی )فرصت 72ها(،  ضعف
 SWOTستراتژی مهم و کلیدی با استفاده از ماتریس ا 71و نیز 

شناسایی شدند. در این راستا هر یک از این عوامل در حاشیه 
های مناسب در   وارد شده و آنگاه استراتژی SWOTماتریس 

 (.9تدوین شده است )جدول WTو  SO ،WO ،STچهار دسته 

های  در ادامه بر اساس عوامل داخلی، خارجی و استراتژی
(. 7ین شده، پرسشنامه مربوطه طراحی گردید)پیوستتدو

واحد )شامل  77های تنطیم شده برای  نامه  سپس پرسش
های مرتبط(  تعدادی از معادن سنگ، کارخانجات و سازمان

فرستاده شد که توسط کارشناسان و پرسنل آنها به صورت 
گروهی تکمیل شدند. اسامی معادن و کارخانجات فرآوری 

آمده  3 و جدول 1 عه در این تحقیق در جدولسنگ مورد مطال
شناختی  های جمعیت از ویژگی است. همچنین برخی

 است. 8به شرح جدول  کارشنایان

در ادامه پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی، مطابق 
های طراحی شده، ماتریس ارزیابی عوامل  با پرسشنامه

استراتژیک خارجی، ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و 
خارجی، مطابق با نظرات خبرگان ایجاد شده  -ماتریس داخلی 

 است.

 تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک خارجی -1-4

برای تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک خارجی، 
)اهمیت  7هر عامل یک وزن یا اهمیت نسبی از اعداد  ابتدا به

)اهمیت  1)اهمیت متوسط(،  9)اهمیت کم(،  7خیلی کم(، 
)اهمیت خیلی زیاد( اختصاص داده شده است. اما  3زیاد( و 

چون جمع اوزان اختصاص داده شده باید مساوی یک شود لذا 
ل بر مجموع اوزان حاصها  این امر با تقسیم هر کدام از وزن

 7شود. همچنین امتیاز وضع موجود هر عامل با عددی بین  می
برای فرصت  1شود. در این راستا، امتیاز   مشخص می 1تا 

برای فرصت قابل اعتنا  9طالیی )واکنش بسیار عالی(، امتیاز 
برای تهدید قابل اعتنا )واکنش بد و  7)واکنش خوب(، امتیاز 

نش خیلی بد( توسط برای تهدید جدی )واک 7منفی( و امتیاز 
دار   گیرد. سپس امتیاز وزن خبرگان به هر عامل تعلق می

شود. بدین منظور اهمیت نسبی   )موزون( هر عامل محاسبه می
هر عامل در امتیاز وضع موجود آن ضرب شده و برای هر یک از 

دار ثبت  سطرهای ماتریس )هر عامل( در ستون امتیازات وزن
دار محاسبه شده که   متیازات وزنشود. در پایان مجموع ا  می

برای سازمان  1باشد. امتیاز نهایی   می 1و حداکثر  7حداقل 
جسته   دهد که سازمان در صنعت دارای موقعیتی بر  نشان می

عبارت دیگر نشان دهنده واکنش عالی سازمان در   باشد، به  می
. باشد  ها و به حداقل رساندن اثر تهدیدها می  استفاده از فرصت

 دارهای وزن  دهد که استراتژی  نشان می 7همچنین امتیاز نهایی 
ها و پرهیز از تهدیدات توانمند   سازمان در استفاده از فرصت

نبوده است. ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک خارجی صنعت 
گروه خبرگان  77سنگ لرستان، که حاصل میانگین نظرات 

و بر اساس آن نمره نشان داده شده است  2 باشد در جدول می
 دست آمده است  به 221/7برابر  EFEنهایی ماتریس 
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 .SWOT سیماتر -4 جدول

 عوامل داخلی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 عوامل خارجی

 (wنقاط ضعف ) (sنقاط قوت )

S1 :استان در کشور سنگ ذخایر درصد 3/77 وجود 

S2 :گرانیت مرمریت، لرستان،سنگ در  انواع تنوع 

S3 :باال شده انجام گذاری  سرمایه میزان 
S4 :فعال نیمه و فعال سنگبری وجود تعداد زیادیواحد 

S5 :استان در سنگ فرآوری فنی دانش و سابقه 

S6 :معدنی کارهای سینه و معادن وجود 
S7 :استان سنگ معادن محصول مناسب کیفیت 

S8  :از منظر محلی( انرژی پایین هزینه و دسترسی( 

W1 :پایه اطالعات رسانی روز به و تهیه به ناکافی توجه 
W2 :رقبا داخلی و خارجی با مقایسه در شده تمام باالی قیمت 

W3 :متخصص نیروی بودن ناکافی 

W4 :(بازاریابی و انرژی کار، نیروی سرمایه،)وری   بهره بودن پایین 
W5 :تحقیقاتی مراکز وجود عدم R&D استان در 
W6 :سنگ استخراج و فرآوری برای تجهیزات پیشرفته وجود عدم 

W7 :الکترونیکی تجارت و بازاریابی در ضعف 

W8 :علمی مدیریت جای   به سنتی مدیریت اعمال 

W9 :صادرات برای ریزی  برنامه در ضعف 

W10 :فرسوده تجهیزات و آالت  ماشین از استفاده 

W11 :پایین سنگ فرآوری شده کیفیت 

W12  :دانشگاه با صنعت مناسب ارتباط عدم 

W13 :ها  شرکت در مدون استراتژی نداشتن 

W14 :صادرات برای مناسب تبلیغات نبود 

W15 :المللی  بین های  نمایشگاه در شرکت و حضور عدم 

W16 :المللی  بین بازارهای با تولیدکنندگان ناآشنایی 

W17 :جهانی بازارهای با صادراتی کاالهای کیفیت نداشتن انطباق 

W18 :داخلی منابع و تولیدات از حمایت عدم 
W19 :در استان فروش های  شعبه و دفاتر وجود عدم 
W20 :محصوالت بندی  بسته در ضعف 

W21 :رقابتی مزیت کسب برای جدید محصوالت طراحی در ضعف 

W22 :المللی  بین های  استاندارد با سنگ بروز نبودن اطالعات فرآوری 
 WOهای   استراتژی SOهای   استراتژی (Oها )  فرصت

O1 :در لرستان سنگ ذخایر وجود 

O2 :ارزان متخصص آموخته دانش نیروی 

O3 :ارزان )از  انرژی منابع به دسترسی

St1- تولید با توجه به پتانسیل  افزایش جهت در توسعه کارخانجات
 (o1,o6, o3, s1, s2, s4)باالی معادن 

St2-  افزایش کیفیت محصول در جهت حفظ و افزایش رضایت مشتری

St11-  های مکانیزه در جهت افزایش راندمان   اتوماسیون و سیستماستفاده از
 تولید

 (o1, o2, o3, w2, w6, w1) 
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  منظر ملی(
O4 :مصرف منطقه  بازارهای به نزدیکی

)بویژه عراق و کشورهای حاشیه خلیج 
 فارس(

O5 :کننده مصرف های  به استان  نزدیکی 

O6 :استان در آب منابع نزدیکی و وجود 
O7 :محروم مناطق توسعه امکان 

(s4,o1,o2, s5, s7) 
St3- فراهم آوردن زمینه  ( های نوآوری و خالقیتs2, s5, s7,o2, o1) 
St4-  بازاریابی استراتژیک و توسعه صادرات محصوالت به بازارهای

 (s1,o5, o4) الوصول  خارجی سهل
St5- گذاری و جذب اعتبارات الزم جهت ارتقاء امکانات   سرمایه

 (o1, s1, s4, s7تکنولوژی و فنی )

St12- المللی و تجارت   های بین  تالش در جهت حضور در نمایشگاه
 (o5, o4, w7, w8, w9, w14, w15, w16الکترونیکی و بازاریابی )

St13-  استفاده از کمیتهR&D  در جهت اعمال تغییرات مناسب در زمان
 (o1, o2, w1, w5, w12) مناسب

St14- تولید محصوالت عالی با کیفیت متنوع (o1, o2, w12, w11, w17) 
St15- گذاری خارجی در   های خارجی جهت جذب سرمایه  ارتباط با شرکت

 ,o4)های اساسی آن  زمینه گسترش امور صنعت و آماده سازی زیر ساخت

w16, w17, w22) 

 St16- نیروی انسانی -های معدنی   استفاده از منابع داخلی استان )پتانسیل- 
 (o1, o2, o3, o6, w12, w18ها )  مواد اولیه...( در جهت کاهش هزینه

St17- های   های نوین تأمین منابع مالی در اجرای طرح  توسعه روش
 (o1, o4, o5, o7, w19, w15)توسعه

 WTهای   استراتژی STهای   استراتژی (Tها )  تهدید

T1 :انرژی های  حامل یارانه حذف 

T2 :محیطی   زیست مقررات افزایش 

T3 :از حمایت عدم قانون کار 
 کنندگان  تولید

T4 :بانکی تسهیالت بهره نرخ بودن باال 

T5 :کاشی،  جایگزین از جمله کاالهای
 سرامیک و آجرنما و.

T6 :دولت مشارکت عدم 

T7 :خام سنگ قیمت شدید نوسانات 

T8:لیلالم  بین سیاسی های  تنش و ها  تحریم 
T9 :پیشرفته های  فناوری بودن ناکافی 

T10 :نشده فرآوری های  سنگ صدور 

T11 :مشتری نیازهای به توجه عدم 
T12 :وجود تورم 

T13 :استان سنگ نبودن شناخته 

St6-  کاهش قیمت تمام شده با تولید انبوه محصوالت با کیفیت مناسب
(S3, T1, T3, T4) 

St7- ( افزایش توان تولید رقابتی با توسعه تولید محصوالت متنوعS5, 

S7, T8) 
St8-  کسب جایگاه برتر در توجه به حفظ محیط زیست و منابع

 (T2, S6طبیعی)
St9- زیر ساختی منطقه )های   گذاری در فعالیت  توسعه سرمایهS1, S3, 

S4, S6, S7, T3, T4, T6, T8) 
St10- ریزی مدیریت و توسعه صحیح منابع انسانی در جذب   برنامه

 (T11, W8, W13) نیروی انسانی متخصص

St18-  کاهش قیمت تمام شده در جهت افزایش رقابت با رقبا با توجه به
 (T1, T8, W8, W22, W9امکانات صادرات )

St19- منظور رفع تحریم و برقراری تعامل با   گذاری های مناسب به  سیاست 
 (T7, T8, W8, W9, W2های مختلف )  کشور
St20- کنندگان داخلی تجهیزات و قطعات   حمایت دولت از سازندگان و تولید

 (T8, T4, W8, W6گذاری در این بخش )  و افزایش سرمایه
St21-  منظور اعمال مدیرت علمی  بهجذب نیروی متخصص و تحصیل کرده 

 (W12, W8, T11) 
St22- همسویی با تحوالت و تغییرات تکنولوژیک روز دنیا (T9, T10, w6, 

w10) 

St23- ( و تجارت الکترونیکی )برندینگ( استفاده از نام تجاریT13, W7, W8) 
St24-  استفاده از کمیتهR&D  در جهت اعمال تغییرات مناسب در زمان

 (T4, T11, W1, W5مناسب )
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 مطالعه تحقیق معادن سنگ مورد ستیل -1 جدول

 موقعیت شهرستان معادن
اردودر غربی و اردودر 

 جنوبی
 کیلومتری غرب الیگودرز 8 الیگودرز

 کیلومتری غرب خرم آباد 82 خرم آباد پانسار
 خرم آبادکیلومتری غرب  83 خرم آباد سفید آب شمالی

 الیگودرز 1معدن دوزان شماره
کیلومتری جنوب شرق  1

 الیگودرز
 کیلومتری شرق الیگودرز 73 الیگودرز عسگران غربی
 کیلومتری شرق الیگودرز73  الیگودرز عسگران شرقی

 سنگ مورد مطالعه تحقیق یکارخانجات فرآور ستیل -0 جدول

 موقعیت شهرستان کارخانجات
آرا سنگ، نرگسه، جهان نما، 

 آذین سنگ، الماس لرستان
 خرم آباد

جاده کمربندی، 
 شهرک سنگ

حمید، نقش جهان، اتحاد، 
 امام علی، گهر گرانیت

 دورود
جاده  2کیلومتر 

 بروجرد -دورود
محمدی، کوه گرین، میهن، 

 نور  نما، کوه  نور لرستان، جهان
 بروجرد

جاده  2کیلومتر 
 دورود -بروجرد

 

 آمار توصیفی نمونه آماری-6 جدول

 فراوانی طبقات متغیر

 سال 12کمتر از  8/32 سن
 سال 72سابقه باالی  11/2 سابقه کاری
 دارای تحصیالت دانشگاهی 73/2 تحصیالت

 (EFEصنعت سنگ تزئینی لرستان ) یعوامل خارج یابیارز سیماتر -7 جدول

 وزن و تهدیدهاها  فرصت
امتیاز وضع 

 موجود
امتیاز 

 دار وزن

 ها فرصت

 2,779 1 2,232 سنگ ذخایر وجود لحاظ از لرستان استان بالقوه پتانسیل
 2,798 9 2,217 استان در ارزان نسبت به متخصص آموخته دانش نیروی

 2,722 9 2,297 استان در ارزان نسبت به انرژی منابع به دسترسی
 2,712 9 2,217 میانه آسیای و فارس خلیج حاشیه کشورهای نظیر منطقه مصرف بازارهای به نزدیکی

 2,798 9 2,217 سنگ کننده مصرف های استان از بسیاری با لرستان استان نزدیکی و همجواری
 2,717 1 2,213 استان در آب منابع نزدیکی و وجود
 2,732 1 2,239 کارخانجات و معادن احداث صورت در محروم مناطق توسعه امکان

 تهدیدها

 2,283 7 2,232 (انرژی های حامل در دولت یارانه حذف) ایران در انرژی های حامل قیمت افزایش
 2,221 7 2,212 محیطی زیست مقررات افزایش
 2,283 7 2,237 کنندگان تولید از حمایت در کار قانون ضعف

 2,217 7 2,281 بانکی تسهیالت بهره نرخ بودن باال
 2,282 7 2,239 سرامیک، آجرنما و.. کاشی، جمله از جایگزین کاالهای 

 2,227 7 2,232 منطقه نیاز مورد های ساخت زیر تامین در دولت ناکافی های مشارکت
 2,282 7 2,212 خام سنگ قیمت شدید نوسانات

 2,282 7 2,239  مالی منابع به دسترسی دشوار و لذا الملی بین سیاسی های تنش وها  تحریم
 2,283 7 2,238 پیشرفته های فناوری بودن ناکافی 
 2,288 7 2,237 نشده فرآوری های سنگ صدور 

 2,281 7 2,213 محصول در مشتری نظرات کردن لحاظ و مشتری نیازهای به توجه عدم
 2,281 7 2,231 شود می صنعت سنگ مصرفی مواد قیمت افزایش به منجر که وجود تورم

 2,289 7 2,212 استان سنگ نبودن شناخته 

 20551 جمع 
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 عوامل استراتژیک داخلی تشکیل ماتریس ارزیابی -1-2

برای تشکیل این ماتریس نیز مشابه مرحله قبل ابتدا 
شود. همچنین  اهمیت نسبی نرمال شده هر عامل تعیین می

مشخص  1تا  7امتیاز وضع موجود هر عامل با عددی بین 
نمایند و   را دریافت می 7یا  7شود. نقاط ضعف فقط امتیاز   می

توانند به خود بگیرند.   را می 1یا  9نقاط قوت فقط امتیازات 
شود. در پایان نیز   دار هر عامل محاسبه می  سپس امتیاز وزن

و حداکثر  7دار محاسبه شده که حداقل   مجموع امتیازات وزن

باشد  3/7باشد. اگر نمره نهایی عوامل داخلی کمتر از   می 1
باشد و اگر نمره نهایی بیشتر از   سازمان در کل دچار ضعف می

باشد، بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درونی در  3/7
باشد. ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک   کل دارای قوت می

 77داخلی صنعت سنگ لرستان، که حاصل میانگین نظرات 
نشان داده شده است و بر  1 باشد در جدول گروه خبرگان می

دست آمده   به 173/7برابر  IFEاساس آن نمره نهایی ماتریس 
 .است

 (IFEصنعت سنگ تزئینی لرستان ) یعوامل داخل یابیارز سیماتر -1 جدول

 وزن نقاط قوت و ضعف
امتیاز 
وضع 
 موجود

امتیاز 
دار  وزن

 )موزون(

 ها قوت

 2,792 1 2,292 لرستان استان در کشور سنگ ذخایر درصد3/77 وجود
 2,779 1 2,299 ...( گرانیت ، مرمریت سنگ، انواع) استان در تزئینی های سنگ ذخایر وجود تنوع

 2,227 9 2,277 فرآوری واحدهای در باال شده انجام گذاری سرمایه میزان
 2,793 1 2,291 استان صنایع مهمترین عنوان به سنگبری صنایع وجود
 2,211 9 2,278 استان در سنگ فرآوری فنی دانش و سابقه وجود
 2,778 1 2,291 همدیگر به آنها نزدیکی و معدنی کارهای سینه و معادن تعداد

 2,772 1 2,297 استان سنگ معادن محصول مناسب کیفیت
 2,281 9 2,277 انرژی پایین هزینه و دسترسی

 ها ضعف

 2,213 7 2,293 فرآوری و تولید و استخراج اکتشاف، پایه، اطالعات رسانی روز به و تهیه به ناکافی توجه
 2,211 7 2,293 رقبا داخلی و خارجی با مقایسه در شده تمام باالی قیمت
 2,211 7 2,298 متخصص نیروی بودن ناکافی
 2,211 7 2,292 (بازاریابی و انرژی کار، نیروی سرمایه،)وری بهره بودن پایین
 2,211 7 2,291 استان در R&D تحقیقاتی مراکز وجود عدم
 2,232 7 2,292 سنگ استخراج و فرآوری برای تجهیزات وجود عدم

 2,217 7 2,293 الکترونیکی تجارت و بازاریابی در ضعف
 2,217 7 2,298 علمی مدیریت جای به سنتی مدیریت اعمال
 2,211 7 2,293 صادرات برای ریزی برنامه در ضعف

 2,212 7 2,292 فرسوده تجهیزات و آالت ماشین از استفاده
 2,219 7 2,293 سنگ فرآوری شده پایین کیفیت

 2,219 7 2,299 دانشگاه با صنعت مناسب ارتباط عدم
 2,217 7 2,297 ها شرکت در مدون استراتژی نداشتن

 2,219 7 2,291 صادرات برای مناسب تبلیغات نبود
 2,212 7 2,299 المللی بین نمایشگاههای در شرکت و حضور عدم

 2,219 7 2,291 المللی بین بازارهای با تولیدکنندگان ناآشنایی
 2,219 7 2,291 جهانی مصرف بازارهای نیازهای با صادراتی کاالهای کیفیت نداشتن انطباق

 2,211 7 2,292 داخلی منابع و تولیدات از حمایت عدم
 2,217 7 2,297 ها شهرستان دیگر و استان مرکز در فروش های شعبه و دفاتر وجود عدم

 2,217 7 2,292 محصوالت بندی بسته در ضعف
 2,219 7 2,299 رقابتی مزیت کسب برای جدید محصوالت طراحی در ضعف

 2,218 7 2,293 المللی بین های استاندارد با سنگ فرآوری اطالعات بانک نبودن سطح هم
 40123 جمع 
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 خارجی -تشکیل ماتریس داخلی -1-4

برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی و 
تعیین موقعیت استراتژیک صنعت سنگ لرستان از ماتریس 

خارجی استفاده شده است. برای تشکیل این ماتریس،  -داخلی
های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را   نمرات حاصل از ماتریس

گاه صنعت در ابعاد افقی و عمودی این ماتریس قرار داده تا جای
های این ماتریس مشخص شده و   سنگ لرستان در خانه

که بر اساس   های مناسب شناخته شوند. با توجه به این  استراتژی
و  SO ،ST ،WO، چهار دسته استراتژی )SWOTچارچوپ 

WTدست آمده در ماتریس داخلی  شود، جایگاه به  ( معین می- 
را  SWOTچارچوب ها در   خارجی، ناحیه مورد تأکید استراتژی

خارجی  -کند. ماتریس تجزیه و تحلیل داخلی  مشخص می
آمده شده است. مطابق شکل  7صنعت سنگ لرستان در شکل 

و امتیاز ماتریس  EFE ،221/7، با توجه به امتیاز ماتریس 7
IFE  های دسته   باشند، استراتژی  می 173/7کهWT عنوان   به

شوند.   ان انتخاب میتجزیه و تحلیل مناسب صنعت سنگ لرست
بیانگر آن است که صنعت سنگ  WTقرار گرفتن در محدوده 

 قرار دارد. SWOTلرستان در بدترین وضعیت در ماتریس 

 

 173/7(=IFEجمع نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )
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 .یخارج -یداخل سیماتر -4شکل 

 

مطابق این رویکرد، با توجه به شرایط موجود و جایگاه 
بایست این صنعت  دست آمده برای صنعت سنگ استان، می  به

کار   هایی را به   گرفته و در واقع استراتژیخود   حالت تدافعی به
گیرد که در راستای برطرف کردن نقاط ضعف و کاهش اثرات 

 (.3 تهدیدهای موجود در صنعت سنگ باشند )جدول

 تجزیه و تحلیل نتایج -0

به  221/7ی برابر عوامل خارج یابیارز سیماتر یینمره نها
استان سنگ  یگفت که صنعت فرآور ی توانمدست آمد لذا 

ها  دیهدو به حداقل رساندن تها  لرستان در استفاده از فرصت
 یرو شیپ یدهایتهد یبه عبارت اینتوانسته است موفق باشد 

. همچنین تر هستندی آن، قو یصنعت، نسبت به فرصت ها نیا
به دست  173/7 ی برابرعوامل داخل یابیارز سیماتر یینمره نها

موجود در صنعت  فنقاط ضع توان ادعا کرد کهی م نیبنابرا آمد
است. با  شتریسنگ استان لرستان از نقاط قوت آن ب یفرآور

شده )نقاط قوت، نقاط ضعف،  ییقرار دادن عوامل شناسا
آنها با هم،  قیو تلف SWOT سی( در ماتردهایها و تهد فرصت

 ییبه دست آمد. با اعمال نمرات نها یچهار دسته استراتژ
 تیبا توجه به وضع ،IE سیدر ماتر IFEو  EFE یها سیماتر

 ی هایآنها، استراتژ یطیمح طیسنگ و شرا یصنعت فرآور
 اند. شناخته شدهها  یاستراتژ نیتر مناسب WTدسته 
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 .نگ استان لرستانس صنعت یمناسب برا ی هایاستراتژ -3 جدول

 WTهای   استراتژی (Wضعف ) (Tتهدیدها )

T1 :انرژی های  حامل یارانه حذف 
T8:سیاسی های  تنش و ها  تحریم 

 الملی  بین

W8 :علمی مدیریت جای به سنتی مدیریت اعمال 

W9 :صادرات برای ریزی  برنامه در ضعف 

W22 :با سنگ بروز نبودن اطالعات فرآوری 
 المللی  بین های  استاندارد

کاهش قیمت تمام شده در جهت 
رقبا با توجه به افزایش رقابت با 

 امکانات صادرات

T7 :خام سنگ قیمت شدید نوسانات 

T8:سیاسی های  تنش و ها  تحریم 
 الملی  بین

W2 :رقبا با مقایسه در شده تمام باالی قیمت 
W8 :علمی مدیریت جای به سنتی مدیریت اعمال 

W9 :صادرات برای ریزی  برنامه در ضعف 

منظور   گذاری های مناسب به  سیاست
رفع تحریم و برقراری تعامل با 

 های مختلف  کشور
T4 :بانکی تسهیالت بهره نرخ بودن باال 

T8: سیاسی های  تنش و ها  تحریم 
 الملی  بین

W6 :استخراج و فرآوری برای تجهیزات وجود عدم 
 سنگ

W8 :علمی مدیریت جای  به سنتی مدیریت اعمال 

حمایت دولت از سازندگان و 
داخلی تجهیزات و کنندگان   تولید

گذاری در   قطعات و افزایش سرمایه
 این بخش

T11 :مشتری نیازهای به توجه عدم W8 :علمی مدیریت جای  به سنتی مدیریت اعمال 

W12 :دانشگاه با صنعت مناسب ارتباط عدم 
جذب نیروی متخصص و تحصیل 

 منظور اعمال مدیرت علمی  کرده به
T9 :پیشرفته های  فناوری بودن ناکافی 

T10 :نشده فرآوری های  سنگ صدور 

W10 :فرسوده تجهیزات و آالت ماشین از استفاده 

W6 :استخراج و فرآوری برای تجهیزات وجود عدم 
 سنگ

همسویی با تحوالت و تغییرات 
 تکنولوژیک روز دنیا

T13 :استان سنگ نبودن شناخته W7 :الکترونیکی تجارت و بازاریابی در ضعف 

W8 :علمی مدیریت جای به سنتی مدیریت اعمال 
استفاده از نام تجاری )برندینگ( و 

 تجارت الکترونیکی
T4 :بانکی تسهیالت بهره نرخ بودن باال 

T11 :مشتری نیازهای به توجه عدم 

W1 :اطالعات رسانی  روز  به و تهیه به ناکافی توجه 
 پایه
W5 :تحقیقاتی مراکز وجود عدم R&D استان در 

در جهت  R&Dاستفاده از کمیته 
اعمال تغییرات مناسب در زمان 

 مناسب
 

اقدامات و سیاستهای زیر بایستی  WTدر راستای استراتژی 
 مدیران و متولیان صنعت سنگ لرستان دنبال شود:توسط 

 هر  یازهاین شیها و پ ضرورت نیتر از مهم یکی یمال نیتام
ضرورت در  نیبه ا یتوجه یاست. ب یاقتصاد میتصم
 یلیگذشته موجب تعط یها خصوصا در سال ها یریگ میتصم

بودن  نییشده است. پا یمعدن عیاز معادن و صنا یاریبس
( و ازیمورد ن هی)نسبت به کل سرما ییاعطا التیمقدار تسه

مشکالت  نیاز مهمتر یبهره بانک ینرخ باال نیهمچن
است.  یمعدن عیش معدن و صناگذاران در بخ هیسرما

در  هیرماس نیجهت تام التیتسه ازمندیاز واحدها ن یاریبس
استهالک را در  نهیسهم هز زیبرداران ن گردش هستند. بهره

 هیتوانند سرما یو لذا نم ی کنندتمام شده لحاظ نم متیق
را انجام  زاتیآالت و تجه نیماش ینوساز یالزم برا یگذار

 یمال نیدر حال حاضر تنها منبع تام نیدهند. همچن
در  یذارگ هیسرما سکیهستند و به علت ر یداخل یبانکها

وجود ندارد.  یخارج التیکشور  امکان استفاده از تسه
را دارند  ییبه حضور در کشورها لیتما شتریب گذاران هیسرما

دنبال  درصد است. درواقع اگر به 9تا  7 نیکه تورم آنها ب
 دیبا میدر بخش معدن هست یخارج رگذا هیجذب سرما

 تیرا در کنار امن گذار هیورود سرما یالزم برا یبسترها
 .میکن جادیا یاقتصاد

 نهیهز شیبرق، آب و گاز موجب افزا ارانهیپرداخت  عدم 
درصد  32شده و حدود  یبر سنگ یها کارخانه دیتول

ارتباط  نیکشانده است. همچن یلیها را به تعط کارخانه
 یها سنگ یصنعت -یمعدن یها تیفعال نیب یا افتهی انسازم

و دولت، به منظور  یو نما در بخش خصوص ینیتزئ
حرفه وجود  نیا ندهیآ یو طراح یگذار استیو س یهماهنگ

 یدر هر کشور گذار هیجذب سرما یندارد. نکته مهم برا
 یو فضا یو اقتصاد یاسیس تیالزم، امن یبسترها جادیا

 ی توانددولت م تیحما نیمهمتر. ستکسب و کار مناسب ا
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 الزم باشد. یبسترها جادیا

 یور بهره شیافزا یابزارها برا نیاز مهمتر یکی مدیریت 
مدیریت مسئول استفاده از تمام منابع تحت  رایاست. ز

 23 تیرینظر وجود دارد که مد نیکنترل سازمان است. ا
دارد. متاسفانه نحوه  یور بهره شیدرصد سهم را در افزا

 یدرصد یاست. به استثنا یره اکثر کارخانجات ما سنتادا
 دیتول دیجد یها اکثر آنان با فنون و روش ران،یداز م
پر  یگذشته وجود بازار داخل یها ندارند. در سال ییآشنا

نازل موجب شده است  تیفیسنگ با ک یرونق و تقاضا برا
 نیبه کار گرفته شود که بالطبع ا یسنت یها تا همان روش

 یو بازارها یدر عرصه رقابت خارج یچندان گاهیجا وهیش
 .اردند یجهان

 یاقتصاد یکننده در بازده نییعوامل تع نیتر از مهم یکی 
استخراج است.  یو تکنولوژها  روش ،ینیتزئ یها سنگ

در  درصد و 38به  کیدر مرحله استخراج نزد یبطور کل
. ی شودم جادیا عاتیدرصد ضا 32 کینزد یکارخانه فرآور
معدن به سنگ  کی رهیدرصد ذخ 72تنها  بایدر مجموع تقر
که  دهد ینشان مها  ی. بررسی شودم لیبدقابل فروش ت

اغلب مشکالت و خسارات در معادن سنگ به علت استفاده 
فرسوده و بهره نگرفتن از پرسنل ماهر و  زاتیاز تجه

آالت  نیماش دیخر یباال نهیهز لی. به دلی باشدمتخصص م
آالت  نیعمر ماش نیانگیم ،ینگیو نبود نقد زاتیو تجه

 نیماش ی. فرسودگی باشدم باالمورد استفاده در معادن 
در استخراج، باال  یتلفات ماده معدن شیآالت سبب افزا

سنگ و  تیفیبودن ک نییتمام شده سنگ، پا متیرفتن ق
عدم انتخاب  نیشود. همچن یکاهش توان رقابت  جهیدر نت
 ل،یجرثق یآالت مناسب )استفاده از بولدوزر به جا نیماش

 یهای تکنولوژ یاز برخ هو...( عدم استفاد یکیمکان لیب
باعث  لیو جرثق یکیمکان لیب ،یریمناسب از جمله اره زنج

 تاًیو نها انهیسال دینامتعارف، کاهش تناژ تول عاتیضا جادیا
شود. عدم ی تمام شده سنگ خام م متیق شیسبب افزا

و عدم ارائه خدمات پس  راتیو تعم ینگهدار ستمیس وجود
 یاست منف یاز عوامل زین زاتیآالت و تجه نیاز فروش ماش

 گذار است ریتاث

 نداشتن برند، آشنا نبودن  الملل، نینبودن با تجارت ب آشنا
فعال نبودن  ،یو مقررات تجارت جهان نیواحدها با قوان

عدم  محصوالت، یصادرکنندگان، ضعف در بسته بند
ضعف در  نیهمچن ان،یمشتر تیریمد ستمیاستقرار س

از  رانیا هیعل یلیتحم یها میو تحر یکل یها یاستگذاریس
 یصنعت سنگ است. هر کارخانه و معدن تمشکال نیمهمتر

 ینترنتیا گاهیپا ای تیسا وب  کیاز  ایدن نیدر هر گوشه ا
اطالعات را از کارخانه و معدن در  نیبرخوردار است و ا

وب  نیاز ا ای رانیاما در ا دهد یخود قرار م انیمشتر اریاخت
و  یمیدر صورت وجود اطالعات قد ای ستین یخبر تیسا 

 یرانیسنگ ا دارانیوجود دارد. خر یناکاف ای یرسبه زبان فا
در صورت سفر  یدارد حت زین یاریکه در جهان خواهان بس

کنند.  دایاطالعات دست پ نیبه ا توانند ینم زین رانیبه ا
و پراکنده هستند و  ادیز یهدف صادرات یکشورها نیهمچن

صنعت را با مشکل مواجه کرده است در  نیصادرات ا
 یعمده صادرات یاست تمرکز بر کشور ها رکه بهت یصورت
 باشد

 پژوهشکده سنگ  جادیا 

 گیری و پیشنهادات  نتیجه -6

نقاط قوت، نقاط  SWOTتفاده از روش در این تحقیق با اس
صنعت سنگ استان لرستان مورد  تهدیدها و ها ضعف، فرصت

تدوین شده است.  قرار گرفته و استراتژیهای مناسب بررسی
ها،  ها، ضعف عامل اثرگذار شامل قوت 32بدین منظور ابتدا 

استراتژی مهم و کلیدی بر  71فرصتها و تهدیدها شناسایی و 
گروه از خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته  77اساس نظرات 

موقعیت استراتژیک صنعت سنگ لرستان است. نتایج نشان داد 
این قرار دارد.  SWOTهای چهارگانه   از حالت WTدر حالت 

های تدافعی برای   گر مناسب بودن استراتژی  وضعیت بیان
  صنعت سنگ لرستان است.

محدود به استان جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق 
لرستان می باشد، قطعاً هر استان شرایط خاص خود را دارد. 

شود تحقیقات مشابه برای سایر استانهای که دارای  پیشنهاد می
توان  صنعت سنگ هستند صورت گیرد. در تحقیقات جدید می

های تحلیل استراتژیک برای تعیین استراتژی  از دیگر تکنیک
ین می توان از ترکیب تکنیک صنعت سنگ استفاده شود. همچن

SWOT های تصمیم گیری چند شاخصه نظیر  با دیگر تکنیک
MCDM  .استفاده کرد 

 تقدیر و تشکر

نویسندگان این مقاله از تمامی خبرگان صنعت سنگ استان 
اند کمال تشکر را  لرستان که در این تحقیق مشارکت داشته

 دارد.
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 : پرسشنامه ها4ت پیوس

 مشخصات کارشناس

  نام و نام خانوادگی

  سن

  سابقه کاری

  تحصیالت

  نام معدن یا سازمان

 

 سنگ تزیینی لرستان تصنع یپرسشنامه مربوط به فرصت ها

ی
رج

خا
ط 

حی
ل م

وام
ع

 

 استان لرستان های صنعت فرآوری سنگ  فرصت

 رتبه ضریب اهمیت

کم
ی 

یل
 خ

ت
می

اه
 

کم
ت 

می
اه

 

ت
می

اه
 

ط
وس

مت
 

اد
زی

ت 
می

اه
اد 
زی

ی 
یل

 خ
ت

می
اه

اء 
تن

اع
ل 

قاب
ت 

ص
فر

 

ی
الی

 ط
ت

ص
فر

 

7 7 9 1 3 8 2 

ی
اد

ص
قت

ل ا
وام

ع
 

        تزئینی سنگ ذخایر وجود لحاظ از لرستان استان بالقوه پتانسیل
        استان در ارزان نسبت به انرژی منابع به دسترسی

 و فارس خلیج حاشیه کشورهای نظیر جهانی مصرف بازارهای به نزدیکی
 میانه آسیای

       

 کننده مصرف های  استان از بسیاری با لرستان استان نزدیکی و همجواری
 سنگ

       

        استان در آب منابع نزدیکی و وجود

یر
سا

 
        استان در ارزان نسبت به متخصص آموخته دانش نیروی

        صورت احداث معادن و کارخانجاتامکان توسعه مناطق محروم در 
 

 ت سنگ تزیینی لرستانصنع یدهایپرسشنامه مربوط به تهد

ی
رج

خا
ل 

وام
ع

 

 تهدیدهای صنعت فرآوری سنگ تزیینی استان لرستان

 رتبه ضریب اهمیت

کم
ی 

یل
 خ

ت
می

اه
 

کم
ت 

می
اه

ط 
وس

مت
ت 

می
اه

 

اد
زی

ت 
می

اه
اد 
زی

ی 
یل

 خ
ت

می
اه

 

ی
جد

د 
دی

ته
اء 
تن

اع
ل 

قاب
د 

دی
ته

 

7 7 9 1 3 8 2 

ل 
وام

ع
ی

اد
ص

قت
ا

 

        باال بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی
        های پیشرفته  ناکافی بودن فناوری

        های فرآوری نشده  صادرات سنگ
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ی
رج

خا
ل 

وام
ع

 

 تهدیدهای صنعت فرآوری سنگ تزیینی استان لرستان

 رتبه ضریب اهمیت

کم
ی 

یل
 خ

ت
می

اه
 

کم
ت 

می
اه

ط 
وس

مت
ت 

می
اه

 

اد
زی

ت 
می

اه
اد 
زی

ی 
یل

 خ
ت

می
اه

 

ی
جد

د 
دی

ته
اء 
تن

اع
ل 

قاب
د 

دی
ته

 

7 7 9 1 3 8 2 

ی
ولت

 د
ی و

ون
قان

ی، 
اس

سی
ل 

وام
ع

 

های   کمک حذف) ایران سطح در انرژی های  حامل قیمت افزایش
 (انرژی های  حامل در دولت ای  یارانه

       

        محیطی  زیست مقررات افزون روز افزایش
        کنندگان  تولید حمایت از در کار قانون ضعف
 های  ساخت زیر تامین در دولت ناکافی های  مشارکت یا مشارکت عدم
 منطقه نیاز مورد

       

 را مالی منابع به دسترسی که الملی  بین سیاسی های  تنش و ها  تحریم
 سازد  می هزینه پر و دشوار

       

        شود  می داخلی تولید مصرفی مواد قیمت افزایش به منجر که تورم وجود 

یر
سا

 

        خام سنگ قیمت شدید نوسانات
        محصول در مشتری نظرات کردن لحاظ و مشتری نیازهای به توجه عدم

        استان سنگ نبودن شناخته
        کاالهای جایگزین از جمله کاشی و سرامیک

 

 ت سنگ تزیینی لرستانپرسشنامه مربوط به نقاط قوت صنع

ی
خل

دا
ل 

وام
ع

 
 نقاط قوت صنعت فرآوری سنگ تزیینی استان لرستان

 رتبه ضریب اهمیت

کم
ی 

یل
 خ

ت
می

اه
 

کم
ت 

می
اه

ط 
وس

مت
ت 

می
اه

 

اد
زی

ت 
می

اه
اد 
زی

ی 
یل

 خ
ت

می
اه

 

ی
الی

 ط
ت

قو
نا 

عت
ل ا

قاب
ت 

قو
 

7 7 9 1 3 8 2 

ع 
ناب

و م
ت 

ری
دی

ل م
وام

ع
ی

سان
ان

 

واحد  322وجود صنایع سنگبری به عنوان مهمترین صنایع استان)وجود 
 (سنگبری فعال و نیمه فعال

       

        وجود سابقه و دانش فنی فرآوری سنگ در استان
        لرستاندرصد ذخایر سنگ تزئینی کشور در استان  3/77وجود 

های تزئینی در استان )انواع سنگ، مرمریت،   تنوع وجود ذخایر سنگ
 گرانیت ...(

       

 و 
ید

ول
ل ت

وام
ع

ت
یا

مل
ع

 

        گذاری انجام شده باال در واحدهای فرآوری  میزان سرمایه
        تعداد معادن و سینه کارهای معدنی و نزدیکی آنها به همدیگر

        محصول معادن سنگ استان کیفیت مناسب
        دسترسی و هزینه پایین انرژی
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