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 چکیده

 بده  توجده  اات. بنابراین با مواجه و کشاور ی فیزیکیتواعه مشکالت  با مناطق کوهستانی، در ااتقرار دهستا  ارک  به دلی 
 هدای ی پتانس و هایتوانمن  شناخت ش ه اات. ه ف تحقیق خود، شرایط مناابی برای کشت انگور دیم فراهم خاص لیمیاق شرایط
اادت.   دهستا  نیا بالفع  و بالقوه امکانات با متنااب ریزیبرنامه جهت مید انگور محصول ی یتول هاییتمز و هایتقابل و محیطی

 .گری قرار گرفتن مورد پراش برداربهره 999ااتفاده ا  فرمول کوکرا   با و ش  تهیه ایشنامهپرا 1948 راعی  اال این منظور در به
 جهدت  در یارایده راهبردهدا   به ی هاته  وها فرصت ضعف، قوت، نقاط تعیین و می انی مطالعات پیمایش، رو  ا  ااتفاده با پژوهش

نتایج . ش  بن ییت( اولوQSPM) یسماتر ا  ااتفاده با ش هارایه یاهبردهار بع ، درگام. اات پرداخته ار یابی قابلیت کشت انگور دیم
 38/8 یینهدا ی هدا نمدره یس ار یابی عوام  داخلدی،  در ماترا  نوع تهاجمی اات.  مید انگور کشتیزی ربرنامهی راهبردها داد نشا 

داخلدی( دارای قدوت اادت. مداتریس     ) یدروند  ا  نظر عوام   کار دهستا  مید انگور ی و تول کشتده  که تواعه یمص م، نشا  
 مید د انگدور  ید  و تول کشدت یت موجدود، توادعه   در وضعآ  اات که  دهن هنشا ص م  99/9 یا امتار یابی عوام  خارجی با مجموع 

راهبدرد  ( QSPM) یسمداتر ی عم  کن . در نهایت با ااتفاده ا  خوببهی ها ته  در مقاب  هافرصتتوان  با تقویت یم ارک  دهستا 
(SO6 با )  انتخاب و معرفی ش .« عاتیضا کاهش و انگور رهیذخ جهت یلیتکم و یلیتب  عیصنا اح اث»عنوا 
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 ااتادیارگروه جغرافیا دانشگاه پیام نور -1

 نور تهرا  امیدانشگاه پتحصیالت تکمیلی ، ییرواتا یزیربرنامهجغرافیا و  یدکتر یدانشجو -8
 (masoodkhoran@ymail.com نویسن ه مسئول: -)*

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

 494-433ص:  9314زمستان ، 4، شماره 2 جلد

mailto:masoodkhoran@ymail.com


  333     ...ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان

 مقدمه

راتژی  متناادب بدا   های مهم بخش کشاور ی در جهت تواعه رواتایی، تأکید  بدر محصدوالت اادت    یااتایکی ا  
تواند  اقتصداد پاید اری را بده     یمد کشت این محصوالت نه تنها برای کشاور ا  و رواتاییا   که چرامناطق مختلف اات. 

 افدزو   رو  افدزایش  بدا  امرو هآورد. یمای را نیز برای کشور به وجود یژهووجود آورد؛ همچنین جایگاه اقتصادی و ایاای 
 فشدار  باعدث  امدر  ایدن  که باش می غذایی مواد تأمین به بشری جوامع بیشتر نیا  شاه  ش  ،جهانی مقوله ظهور و جمعیت
 محصدوالت  تولید   رااتای در طبیعی منابع و اراضی هاییتقابل شناخت رو این ا . ش  خواه  محیطی منابع به ح  ا  بیش
 محدور  ییروادتا  و کشداور ی  توادعه  کده  دارد اعتقادتودارو  ک یما .(1926تم نی، را  )یم نظر به ضروری امری خاص
 یملد  توادعه  ادوم  جهدا   کشورهای در که باش  نیا بر قرار اگر که دارد اعتقاد شا یا نیهمچن و اات یمل تواعه یاصل
 وجدود  تندوع  خداطر  بده  را یا در .(1926،اروتودشود ) جادیا شهری و ییرواتا تواعه نیب بهتری تعادل  یبا رد،یپذ تیواقع
 کده ی اگونده . بده دارد وجدود  یبداغ  و ی راعد  محصوالت  یتول برای یفراوان هایی پتانس وااتع ادها  ،ییهوا و آب طیشرا

 تیاهم لحا  به یمل  ناخالص  یتول و اشتغال در آ  اهم کاهشرغم به کشاور ی بخش که اات نیا غالب  گاهید امرو ه
 و ادالم اات ) شترییب توجه ا من ین یصنعت خام مواد و ییغذا مواد عرضهنظر  ا  یژهوبه اقتصادی تواعه ا یجر در  ییکل
 مصدرف ادا ی  بهینده  کشاور ی، مکانیزاایو  کشاور ا ، برای پای ار اشتغال به رای   کشاور ی، تواعه .(1926 ،ینما 
 و غدذایی  امنیت .اات تواعه پنجم برنامه اااای محورهای ا  آ  کیفی و کمی گستر  و دیم  راعت به ویژه توجه آب،

 محصدوالت  بیشدتر  یبدردار بهدره  اهمیدت  دارد وجدود  امنیت این به رای   برای جها  کشورهای دراکنو  هم که رقابتی
 نیست، آبیاری به نیا ی آ  در که کشت انواع ینترجمله مهم ا  و ده می نشا  را اطح واح  در تولی  افزایش و کشاور ی

 محصدوالت  کشدت  اادت  داده اختصداص  خدود  بده  نیز را وایعی اطح کهشهراتا  مریوا    راعی اراضی درخصوص به
ی در وضدعیت  تدوجه قابد  ی  محصول پربدا ده کشداور ی نقدش     عنوا به. محصول انگور اات دیمصورت به کشاور ی

 در تولید   و کشت  یر اطحنظر  ا  میوه درختا  میا  در نمای . این محصولیمایفا اجتماعی و اقتصادی کشاور ا  منطقه 
کشدت   یدر   اطح بیشترین و با داشتن تن در هکتار 2 تولی  اشهراتا  مریوا  نیز ب .(1922 ،نامیبدارد ) را دوم رتبه ایرا 
اعدالم   (. مطدابق 1948آمار نامه کشداور ی اادتا  کردادتا ،    ) اات مطرح ااتا  در انگور تولی کنن ه ینترعنوا  مهمبه

 محصدول  فرو  به وابسته ی،فرنگ توت محصول ا  بع  ااتا  کشاور ا  اقتصاد کرداتا ، ااتا  کشاور ی جهاد اا ما 
ی دیدم اادتا    هدا تاکسدتا  نوا  اهمیدت صدنایع تبد یلی در توادعه     در طرح پژوهشی تحت ع (1943کرمی)اات.  انگور

های موکاری دیم و با عنایت به طرح تواعه باغات ااتا  و افزایش قاب  توجه اطح  یر ی پتانسکرداتا ، ضمن اشاره به 
ی صدنایع  هدا انده کارخکشت انگور دیم و ا  طرفی مشکالت با اریابی و حجم انبوه تولی  انگور در  مینه فدرآوری و ایجداد   

دارا  و کداهش ضدایعات   گذاری ال م به عم  آی  تا عالوه بر تضمین خری  محصول ا  تداک یهارماتب یلی اق ام عاج  و 
 عندوا  بده در طدرح تحقیقدی خدود     (1922) محم یمحصول، بستر منااب جهت تواعه پای ار موکاری دیم فراهم گردد. 

 ار راانی انگور دیم در شهراتا  ممسنی به این نتایج دات یافتن  نوادانات قیمدت در فصد  برداشدت،     با مسای بررای 
ی کنند گا  در  مینده   تولین مشدکالت  ترمهممح ود بود   ما  برداشت، شفاف نبود  با ار و ع م وجود صنایع تب یلی ا  

ی های فرآوری ته و  هافرصت، هاضعف، هاقوتدر پژوهشی با عنوا   (1924 اده ) خال ی و رحیمباش . با ار انگور دیم می
ی آ  اادت.  هاقوتو  هافرصتی های صادرات کشاور ی بیشتر ا  ته و  هاضعفصادرات کشاور ی ایرا  بیا  کردن  که 

تب یلی کشاور ی در ااتا  کرداتا  بیدا  کردند  بدرای    ان  تواعه صنایع  در طرح تحقیقی تحت عنوا  (1948) توپچی
ی و بداال  وربهدره ی مانن  بیکاری، کمبود درآم ، پدایین بدود    امنطقهچاره ان یشی در مورد مشکالت تواعه کشاور ی هر 

طرح تحقیقی بدا   در (1921)قادر ادههای هما  منطقه توجه شود. ها و توانمن یی پتانسبایست به یمبود  ضایعات تولی ، 
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بررای اقتصادی تولی  و با ار راانی انگور دیم در مناطق غربی ااتا  کردادتا ، ضدمن شناادایی مسدای  و مشدکالت،      
های افزایش اشتغال در این  مینه و طوالنی شد   مسدیر تولید ، ادیر     ینه مهای کاربردی و عملی برای مقابله با آ  و راه

فال الیما  و ر راانی، پایین بود  توا  تولی کنن گا  ا  نظر مالی، باال بود  ضایعات و ... را شنااایی کردن . نامنااب با ا
یرگدذار  تأ محصول پسته بر وضعیت اجتماعی و اقتصدادی پسدته کدارا      که دادن  نشا  خود پژوهش در( 1948همکارا  )

ی مانن  افزایش میزا  پس اند ا  در باند ،   هاشاخصشت پسته ا  لحا  اقتصادی و اجتماعی، ای که کگونهبوده اات؛ به
بهبود وضعیت مسکن، بهبود شرایط رفاهی خانوار، ایجاد درآم  باال، خری  واای  نقلیه، آمدو  ، افدزایش تولید  را ارتقداء     

های بهبود آ  در کارآیی با ار راانی کشت و تولی  انگور و راه عنوا  حتت تحقیقی در (1921کشته )کریم بخشی ه اات. 
توجهی یبنرخ گذاری غیر صحیح قیمت این محصول در اطح عم ه فروشی با  که نشا  دادن  ااتا  ایستا  و بلوچستا 

مناادب، فقد ا  صدنایع    ی، کمبود واای  حم  و نق  بن بستهشود. همچنین نامنااب بود  یمهای تولی  انجام ینههزبه 
تب یلی و نبود توانمن ی ال م برای تب ی  و نگه اری محصول ابب گردی ه که قیمت دریافتی باغ ارا  در فص  برداشدت  

ی هدا درهجایگداه کشداور ی در روادتاهای     عندوا   با (1929) یلنگرودمطیعی  مطالعه ا  حاص  افت نمای . نتایج ش تبه
علیرغم وجود تنگناهای تواعه کشاور ی، به لحا  کمبود اراضی  که داده نشا  شهراتا  مشه ؛ تنگناها و راهکارها غرب

ی را در ادرهدرص  ا  درآم  رواتاییا  منطقه در روادتاهای   24مستع   راعی، کمبود اشتغال و درآم  و مان گاری جمعیت، 
ی رواتایی هاتشک تحت عنوا  آایب شناای  (1941) یمومون یاراحم ی و های تحقیق پی داشته اات. بر اااس یافته

بر با اریابی و با ار راانی محصوالت کشاور ی؛  هاآ ااتا  لراتا  برای تعیین ااتراتژی منااب جهت افزایش ا رگذاری 
در ار یابی عوام  خارجی  899م  داخلی و نمره در ار یابی عوا 894ی  یا  ده مورد بررای موفق به کسب نمره هاتشک 
 ان . گردی ه مر ر

ی  محصول پربا ده کشاور ی نقش قاب  توجهی در وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشداور ا    عنوا بهمحصول انگور 
جملده   ا  در بخدش باغد اری  موجدود   یو اادتع ادها  هایکشاور ی مرغوب، توانمن  هایینوجود  منمای . یممنطقه ایفا 

، تفاوت درآم  محصول انگدور بدا دیگدر    ، متواط عملکرد باال در واح  اطحیی ا، اشتغالیآور مزیت نسبی، صادرات و ار 
محصوالت، تغییر کاربری اراضی به انگور، ع م نیا  به آبیاری، اا گاری با شرایط اقلیمی منطقه، تقاضای منااب بدا ار در  

 اقتصادی و علمی اصول رعایت ب و  دیم انگور یهاباغ اح اثاما ان ؛ بوده مر ردیم  ایجاد انگیزه برای تواعه کشت انگور
ی انگور دیم اات. ا  طرفی ظرفیت جذب هاباغ، ا  مشکالت و موانع تولی  و تواعه مختلف قطعات وها مساحت در کشت

ی بدرای صدادرات در آیند ه جهدت     ی خدارج با ارهای داخلی نیز مح ود و داتیابی به با ارهااین محصول جهت فرو  در 
ارتقای تولی  امری ضروری اات. این عوام  و مشکالت در تولی  این محصول در منطقه موجب شد  تدا مطالعده در ایدن     

ی  و تواعه انگور دیم تولهای یینارااو  تنگناهابخش ضروری تشخیص داده شود. ه ف تحقیق، بررای و ار یابی قابلیت، 
 در منطقه اات. ی انگور کارا هاچالشو  موانع در دهستا  ارک  و ارا انگور ک کنونی وضعیت و

 هاروشمواد و 

هدای  یوهاطالعدات ا  شد   یآوربدرای جمدع  اات.  ش ه انجامتحلیلی و شیوه پیمایشی  -این پژوهش با رو  توصیفی
برای ت وین همچنین  .اات ش ه ااتفادهی او کتابخانه یااناد مطالعات ا  ینظر چارچوب نیت و یبرا و ، می انیپیمایشی
در ار یدابی قابلیدت کشدت     مر ری خارج و یداخل  ییکل عوام  نییتع و اطالعات آوریجمع بن ی ونامه و فهراتپراش

. جامعه آماری تحقیق شام  همه باغد ارا  دهسدتا  ادرک  مجموعدا      ش ه ااتبهره گرفته مسئوال  ی گاها  دانگور دیم 
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دات آم . اپس برای به 1تعیین ش  که بر اااس فرمول کوکرا  برداربهره 999گیرد. حجم نمونه یم خانوار را در بر 9811
 فید ط ی و ا بد یترت اسید مق، پدژوهش  نیا در یابیار  اسیمق. 8تعیین اهم پراشنامه هر رواتا ا  فرمول ذی  ااتفاده ش 

 ،ی هاها و ته فرصت ،و ضعف قوت نقاط ییشنااا وها جواب  یتحل با .ااتش ه  ااتفاده رهایمتغ یریگان ا ه یبرا کرتیل
 جینتدا  کم  با اپس .ش   یتشک (EFE) یخارج عوام  یابیس ار یماتر اپس (IFE) یداخل عوام  یابیار  سیماتر ابت ا

قابلیدت کشدت و    تیوضدع  تحلید   و تجزیه به یخارج و یداخل عوام  یابیار  سیماتر  یتشک و هایسماتر نیا ا  حاص 
 .ش  پرداختهلی  محصول انگور دیم تو

 یراهبردهدا  وکدرده  SWOT  مداتریس  وارد را شد ه  شنااایی ی هایها و ته فرصت ضعف، و قوت نقاط بع ، گام در
 بدرای  و SWOT یسمداتر  ا  حاصد   یبد یترک یراهبردهدا اادتخراا   ا  پدس  آخدر،  مرحلده  در. شودیم ااتخراا یبیترک
 یاپراشدنامه  منظدور  نیهمد  به. ش  گرفته کم  9یموضوع خبرگا  نظر ا ها آ  تیماه بر اااس ،راهبردها بن ییتاولو

  ید گرد یم( تنظی هاته  وها )فرصت یخارجعوام   و( ضعف و قوت نقاط) یداخل عوام  ا   ی هر تیجذاب انجش جهت
 ا راهبردهدا   روی بدر  عوامد   تأ یر درباره باغ ارا  نظرات انجش برای. ش  برده بهره نهی م نیا در مسئوال  ا  نظرات و
، جدذاب  ، امتیدا  اده:  جدذاب  ح ودی تا ، امتیا  دو:کم اریبس تیجذابامتیا  ی :  : یگرد ااتفاده  یذ ایینهگز چهار یواتارپ

 یکمد  سیمداتر  بدر ااداس   و عام  محاابه هر به ش ه داده اختصاص یا هایامت نیانگیم اپس. جذاب اریبس امتیا  چهار:
 . یگرد اق ام حاص  یراهبردها بن ی اولویت به (QSPM) یردراهب ریزیبرنامه

 محدوده مورد مطالعه سیمای کشاورزیموقعیت جغرافیایی و 

درجده   93ااتا  کرداتا  و با مختصات جغرافیایی  غربمربع در  کیلومتر 8986 یبیبا مساحت تقر مریوا  شهراتا 
 شدمال  . ا ا  اطح دریا واقع اادت  یمتر 1829ارتفاع  در ی ودقیقه طول شرق 81 درجه و 96 دقیقه عر  شمالی و 91 و
بده   غدرب  و ا  دیوان ره و انن ا به شرق ا  اوراما ، منطقه به جنوب ا  و عراق کشور خاک و اقز شهراتا  ا  قسمتی به

ای دار یروادتا  138 ستا  و مجموعداً هد و ششبخش  و اهچهار شهر شام   شهراتا . این شودمی منتهی عراق کشور
و  98232ی شدهری  خانوارهدا خانوار اادت، ادهم    99194ی شهراتا  خانوارها و ک  رواتای خالی ا  اکنه 88و  اکنه
رواتا و  91. دهستا  ارک  نیز دارای اتا هزار نفر 166938بر  با جمعیتی بالغخانوار،  11991 ییرواتای خانوارها اهم
ی دهستا ، رواتای ارنژمار با رواتاهاباش . ا  بین یمنفر   (  6841نفر مرد،  6934) یتجمعنفر  19326خانوار و  9811
هکتار اطح  یر کشت در رتبده دوم قدرار دارد. ا     133هکتار اطح  یر کشت انگور دیم رتبه اول و رواتای نژمار با  833
 1833بقات ارتفداعی  رواتا در ط 82رواتا کوهستانی می باشن . همچنین  81رواتا دشتی و  13رواتای مورد مطالعه  91
متر قرار دارن   1994تا  1333و دو رواتا در طبقات ارتفاعی  متر 1833متر و ی  رواتا در طبقه ارتفاعی کمتر ا   1944تا 
 (.1943ایرا ،  مرکز آمار)

                                                 
1 - N = خانوار  9811= حجم جامعه= P  =9/3درص  احتمال وجود صفت موردنظر ، q 9/3احتمال وجود صفت موردنظر=  = درص  ع م، d گیری = خطای نمونه

  46/1= تو یع نرمال = t  3/3یا اطح احتمال موردنظر با درجه اطمینا  = 

   

8-                                                                                                                           

 کشاور ی و یا افراد صاحب نظر و مجرب که صالحیت اظهار نظر در خصوص موضوع تحقیق را دارن . کارشنااا  جهاد - 9
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 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه . 1شکل 

 

 9923 هکتدار و  4919که ا  این مقد ار ادهم جنگد      هکتار 89633، 1943ل اراضی  راعی شهراتا  مریوا  در اا
 هزارو دو وا یمر شهراتا  انگور باغات اطحاا ما  جهاد کشاور ی ااتا  کرداتا (. ده  )یمهکتار آ  را مرتع تشکی  

 محصدول ( تدن  4633درصد  )  23 ا  بدیش . شدود یم برداشت باغات این ا  انگور محصول تن هزار 18و  اات هکتار 833
تدا ه خدوری در بدا ار     صدورت بهشود و بقیه یم صادر فرآوری برای کشور یهاااتا  اایر و شهراتا  ا  خارا به تولی ی

 یر، بیشترین اطح  باغی ا  بین محصوالت(. 1948آمارنامه کشاور ی ااتا  کرداتا ، شود )داخلی شهراتا  مصرف می
 433هزار و  چهار اات که ا  این مق ار هکتار 933و  هزار 18 کرداتا  یهاتاکستا  . اطحدارد ور اختصاصانگ به کشت

و ایص   دو هزار با انگور ترتیب شهراتا  مریوا  به باغات اطح . ا هکتار دیمی اات 233 هزار و هفتهکتار آ  آبی و 
 بع یرده  در هکتار، 893 ی  هزار و باقرار دارد و گردو  رص  در هکتار غیر بارور( 833هکتار بارور،  8133هکتار ) و پنجاه
 کوهسدتانی  منداطق  و هدا یده پا در کوه دیمی یهاتاکستا  را شهراتا  انگور یهاباغ درص  22ح ود اکنو  همدارد.  قرار

در هکتدار  تن  2 ح ود شهراتا  ی دیمیهاباغ در انگور میانگین تولی  که اات آبی یهاتاکستا  یو مابق ده می تشکی 
هکتدار بیشدترین ادطح کشدت را بده خدود        239یباً بدا  تقراات. ا  بین شش دهستا  شهراتا  مریوا ، دهستا  ارک  

 (.1943)االنامه آماری ااتا  کرداتا ، کشاور ی، جنگل اری، اختصاص داده اات.

 نتایج و بحث

 ر کاران دهستان سرکلمشخصات فردی )سن، تحصیالت( انگو

 1باش . تو یع فراوانی ان انگور کارا  در نمونه مورد بررادی در جد ول   یم 13/94 میانگین انی انگور کارا  برابر با
درص   9/99اال با  63تا  93 ش ه اات؛ که با توجه به این ج ول بیشترین فراوانی مشاه ه ش ه مربوط به گروه انییا ب

باشد . بیشدترین فراواندی    یمد درص  افراد  9/8اال با  43تا  93ی مشاه ه ش ه مربوط به گروه انی افراد و کمترین فراوان
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درص  افدراد و کمتدرین فراواندی مشداه ه شد ه مربدوط بده ادطح          9/94مشاه ه ش ه مربوط اطح تحصیالت ابت ایی با 
انگدور کدار در محد وده مدورد مطالعده       باش . لدذا جامعده  یمدرص  افراد  9/1تحصیالت لیسانس، فوق لیسانس و باالتر با 

 باش .یم اوادکماواد و یبی اجامعه

 ااختار انی و میزا  تحصیالت انگور کارا  مح وده مورد مطالعه. 1جدول 

 درصد فراوانی میزان تحصیالت درصد فراوانی سن

 9/9 13 اوادیب 6/11 93 اال 93تا  13

 9/94 193 ابت ایی 83 26 اال 93تا  93

 9/84 138 راهنمایی 9/99 133 اال 63تا  93

 9/19 61 متواطه 8/19 34 اال 93تا  63

 6/9 16 پلمیدفوق 9/8 2 اال 43تا  93

 6/8 4 لیسانس 133 999 جمع

 9/1 3 و باالتر سانسیلفوق 13/94  میانگین انی انگور کارا 

 133 999 جمع 13/19  انحراف معیار

 را ی انگور کاهامنبع: پراشنامه
 

عنوا  به ضعف نقطه 13 مقاب  در قوت نقطه 16 مطالعه؛ مورد در مح وده ،شودیم مشاه ه 1 ج ول در که گونههما 
 در ترتیب ب ین. باشن یم بررای وتوجه قاب  خارجی عوام عنوا  به ته ی  19 مقاب  در فرصت 19 تع اد و درونی عوام 
 ی  انگور دیدم و تول در کشت خارجی ته ی  و فرصت 91و تع اد  درونیضعف و  قوت نقطه 91 تع اد گفت توا یم مجموع
 .دارن  قرار منطقه

 ک راد  دهسدتا   مید د انگدور   ید تول و کشدت  EFE)) یروندی و عوام  ب (IFE) یدرون عوام  سیماتر  یتشک ا  پس
 یحداو  یاپراشدنامه  لدب قا در )باغد ارا (  مدردم  ا  ینظرخدواه  قید طر ا  جینتدا  کدرد   یاتیعمل و ااختن یمنظور کمبه

 (9 و 9 ج ولش ه اات )پرداخته عوام  ا   ی هر تیاهم بن ییتاولو به ،یفیطصورت به ش ه یطراح یهاپراش

 ریزی راهبردی در تحقیقارائه الگوی برنامه

ارایده   بدرای  1فدردآر  -یزی راهبردی، ا  مد ل دیوید    ربرنامهی مختلف ابزارهاهای صورت گرفته و یبررابا توجه به 
 که شام  مراح   یر اات:ش ه  پرداختهدهستا  ارک   مید انگور کشتیزی ربرنامهراهبرد منااب 

 2نخست: مرحله شروع

ید ها، تقویدت و بهبدود نقداط قدوت و      و ته منظور بر طرف کرد  یا کااتن ا  نقاط ضعف بیا  ه ف: ارایه راهبرد به 
هدا، در نهایدت   یو توانمند  هدا  ی پتانسد ب برای بهبود نحوه ااتفاده ا  ی موجود و نیز فراهم کرد  بستری منااهافرصت

 الگوی بهینه. و ارایهدر نواحی رواتایی مورد مطالعه  مید انگور ی و تول کشتبررای وضعیت فعلی 

                                                 
1- fred R.david 

8- Initiating stage 
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 EFE یخارجو عوام   IFE یداخل عوام  سیماتر .2 جدول

 (Weakness) ضعف نقاط (Strength) قوت نقاط

S1 ال با تولی  بیشتر انگور دیمایجاد اشتغ W1 محصول کشت دری انتی هارو کارگیری  به 

S2  ی و اود کشاور ا با دهافزایش W8  یبن بستهع م وجود صنایع تکمیلی تب یلی و فرآوری و 

S3 وضع مطلوب آب و هوایی و خاک منااب W9  پایین بود  اواد و مهارت فنی و م یریتی باغ ارا 

S4  االم بود  تولی  محصول انگور دیمارگانی  و W9 باغ ارا  ا  هابان حمایت مالی  ع م 

S3  بر بود  آ آبیاری و هزینه  ستمیا ا ع م ااتفاده W3  دولتی پشتوانه ونبود مقررات 

S6  ی اودمن (هاتجربه) باغ ارا دانش بومی W6  ع م  بات( ) با ارنواانات قیمت 

S9  باغ ارا  مشارکت وهمیاری گروهی W9  ش هی مثمر و اصالح هانهالع م وجود 

S2 کاهش مهاجرت رواتاییا  به شهر W2  صادرات حو ه در کارآم ی نهادهانبود 

S4  محیط با انگوراا گاری ارقام W4  ی بود  محصول(افله) مناابی بن بستهی و بن درجهع م 

S13  قطب تولی  محصول انگور در ااتا W13  صنفی باغ ارا  ظامن وجودع م 

S11  بر نبود  تولی  محصول انگور دیمهزینه W11  ی منطقهها یپتانسی انگور با هاباغمتنااب نبود  مساحت 

S18  میا  باغ ارا  زهیانگ وایجاد رغبت W18  محصوالت باغی فرو  عم هدور بود  ا  مراکز 

S19  اشتغال پای ار جادیا ورونق اقتصادی منطقه W19  (پراکن ه وقطعات کوچ  ) یکشاور م یکپارچگی اراضی ع 

S19 کیفیت باالی محصول W19 وابستگی درآم  رواتاییا  به فرو  انگور 

S13  شهراتا  اطح درتأمین نیا  مصرفی W13  ،کشاور ی ادوات و آالت نیماشع م ارایه خ مات فنی 

S16  منطقه درفراگیر بود  کاشت محصول انگور دیم  

 (Threats)  هایته  (Opportunitiesها )فرصت

O1   ی آ اا رهیذخ وخری  میوه ا  باغ ارا T1 واردات انگور ا  کشور همسایه عراق 

O8  منطقه دری لیتکم واح اث صنایع تب یلی T8 
و ی االخش خطرات ) یجووابستگی کشت انگور دیم به شرایط 
 ی(ارما دگ

O9  کشاور ی بخش درتی ی دولهاتیحما وافزایش قوانین T9  هاااتا کیفیت پایین انگور در مقایسه با اایر 

O9   ی ترویجی باغ ارا هادورهفراگیرکرد T9  ی دولتی و بخش خصوصیگذارهیارماع م وجود 

O3  آبی فراوا  منابع و هاچشمهی مرغوب، هانی موجود T3  خسارت محصول ناشی ا  بیماری، آفت، علف هر 

O6 قلیمی متنااب با کشت محصولشرایط ا T6  محصول فرو  و  یخر ا یدر جر و دالال  هاوااطهوجود 

O9  مینه نیا دراعتبارات  جذب وطرح تواعه باغات  T9  ی صادراتیهارااختیدر  ضعف 

O2 صادرات محصول انگور به کشور همسایه عراق T2  ورا ت میا  تقسخرد بود  اراضی ناشی 

O4 ی انگورهاباغنی  طرح تواعه ارگا T4  به باغات انگور در منطقه گرا هاحمله 

O13  باغ ارا  تیه ا وپرداخت تسهیالت بانکی، مشاوره T13 ی اراضی مرتعی ا  اوی منابع طبیعیکاربر رییتغ ع م 

O11  فعال کرد  نظام صنفی باغ ارا T11 منبع درآم  باغ ارا  متکی به محصول انگور 

O18   یباغ ار وی تولی   راعی هایتعاونتشکی T18 ی محصول انگورریپذ فساد 

O19 رش  تنوع اقالم مختلف انگور دیم T19  ی و نواا  قیمت انگورنیبشیپع م 

O19   و انگالخی به باغ انگور داربیشی هانی متب ی T19  پراکنش نامنااب آب بارا 

  T13  یو باغ ارع م تخصیص یارانه به بخش کشاور ی 

  T16  ی حمایتی قیمتیهاااتیانبود 

  T19  شیوه اب   ن گی با افزایش درآم  رییو تغیی گرامصرفرواا 

 های تحقیقمأخذ: یافته 
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 EFEو ماتریس  IFEیل ماتریس تشک 1دوم: مرحله ورودی

و  IFE یداخلد دار  یدت اولوبا ااتفاده ا  ماتریس اولویت عوام  ا  نظر پااخگویا  انگور کار، ماتریس ار یابی عوامد   
های انگور کارا ، ضریب اهمیت یا و   هری  ا  ی گاهدمجموع میانگین  EFEی خارج دار یتاولوماتریس ار یابی عوام  

ی بایستی تخصیص داده شود که حاص  جمع ضرایب کلیه عوام  بیش ا  ید   اگونهبهضریب اهمیت نسبی هاات )مرلفه
= ته ید   1 یدا  امتاختصاص یاب . نحوه اختصاص رتبده عوامد  نیدز چندین اادت:       هاآ   ا هرک امی نیز به ارتبهنشود( و 
 فرصت ااتثنایی. =9 یا امت فرصت معمولی، =9 یا امت ته ی  معمولی، =8 یا امتااتثنایی، 

 ((EFEو2 (IFE)سیماتر هیته مراحل

 :ردپذییم جامیر ان  مرحلهدر پنج  یو خارجی داخل عوام  یابیار  سیماتر هیته

شود یم مشخص فرصت و ته ی  نقاط اپس ضعف و قوت نقاط ،یو خارجی داخل عوام  ییا  شنااا پسمرحله اول: 
(. در مرحلده  1926کرباادی و همکدارا ،   شود )یم نگاشته ضعف نقاطو اپس  قوت نقاط نخست ؛(عام  83 تا 13 مثال:)

یدق  ا  طریداتی کدرد  نتدایج    و عملکمدی اداختن    منظدور بده بیرونی  و عوام رونی ی  ماتریس عوام  دا  تشکدوم، پس 
طیفی، به و   دهی اهمیدت   صورتبهش ه  یطراحی هاپراشی حاوی اپراشنامهباغ ارا ( در قالب مردم )ی ا  نظرخواه

 اریبسد ) ی  تا( اهمیتیصفر )ب نیب یو ن نمره ت،یاهمبرحسب  عوام  ا   ی هر به اات. ش ه پرداختههر ی  ا  عوام  
 موجدود  وضعدر مرحله اوم،  (.1926)فردآر،دگرد  ی برابر  یبا عوام  هیکل یهاو   مجموع. شودیم داده اختصاص (مهم

 وتقد  نقداط  و نمای یم افتیدردو را  ای ی  یا امت فقط ضعف نقاط. شودیم مشخص چهار تا ی  نیب ا ییامت باهر عام  
 یلیخ و دو = فیضع ،= اهقوی ،چهار =قوی یلیخ که صورت نیا به ؛ده یم اختصاص خود بهچهار را  و اه نمرات فقط
 توان یم بیرونی و درونیا  عوام   بخش ک امکه  فهمان یم ما به بخش هر نهایی ضریب اینکه ضمن. اات ی  =فیضع
  .شودیبکار گرفته م هایااتراتژ ک ام و ش ه یتاو ه ا و امت ک ام هب بای راهبردها  ینکهو ا باش  داشته بیشتری ییکارآ

 در یدروند  عوامد   ا  فید رد هر ا یامت منظور نیب  ؛شودیم محاابه( هر عام  مو و دار )و   ا یامتدر مرحله چهارم، 
دار محاادبه  و   اتا ید امت جمدع در مرحلده پدنجم،    ؛ وگدردد یمد  درا  یج  اتو   ی در و ضرب آ ش ه  ااتان ارد و  
 باش ، یمن دو ویانگین تر ا  مبزرگ ی،و ن یا اگر امتیم اات. ن دو و نیانگیم یو دارا چهار ح اکثر و ی  ح اق که  شودیم
 ضدعف  دچار مجموع در یداخل عوام  نظر ا  باش ، نیانگیم ا  کمتر نمرهو اگر  قوت دارای مجموع دری درون عوام  نظر ا 

 . اات

 کشت انگور دیم در دهستا  ارک  ضعف نقاط بر نقاط قوت غلبه یانگرب IFE سیماتر ا  آم هداتبه م ص 38/8ع د 
و تولید    در کشدت  یطیمح یهابر فرصت یطیمح ی هایته  غلبه انگریب EFE یسماتر ا  آم ه داتبه 99/9 ع د .اات

 .اات انگور دیم دهستا  ارک 

 

                                                 
1- Input stage 

شد ه   ی طراحی و تواط باغ ارا  در اطح دهستا  تکمید  ا گزینه 3صورت  ای بر اااس مقیاس لیکرت به پراشنامه SWOTهای عوام  جهت تعیین و   -9
  شود. ( ا  ش ت واکنش و ا ربخشی کااته می1) ( نشا  ا  واکنش خیلی اریع بوده و به امت ع د9) باش . رتبه ( می9) تا (1ها ا  ) اات. رتبه
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 انگور دیم ( کشتIFE) یماتریس ار یابی عوام  داخل .3 جدول

 (O) هافرصت
تا  1 وزن() تیاهمضریب 

111 

امتیاز وضع 
 موجود

 (4تا  1رتبه )

 نهایی ازیامت

ضریب * 
 رتبه

O1  18/3 9 39/3 ی برای ایام پرمصرفاا رهیذخخری  میوه ا  باغ ارا  و 

O8  81/3 9 39/3 کاهش ضایعات() منطقهی در لیتکم واح اث صنایع تب یلی 

O9 18/3 9 39/3 کشاور ی بخش دری دولتی هاتیحما وایش قوانین افز 

O9   32/3 9 38/3 ی ترویجی باغ ارا هادورهفراگیر کرد 

O3  34/3 9 39/3 و منابع آبی فراوا  هاچشمهی مرغوب، هانی موجود 

O6 34/3 9 39/3 شرایط اقلیمی متنااب با کشت محصول 

O9 18/3 9 39/3  مینه نیا در طرح تواعه باغات و جذب اعتبارات 

O2  16/3 9 39/3 مر  باشماق() عراقصادرات محصول انگور به کشور همسایه 

O4   13/3 9 33/3 ی انگورهاباغطرح تواعه ارگانی 

O13  18/3 9 39/3 باغ ارا  تیه ا وپرداخت تسهیالت بانکی، مشاوره 

O11  34/3 9 39/3 فعال کرد  نظام صنفی باغ ارا 

O18   18/3 9 39/3 ی تولی   راعی و باغ اریهایتعاونتشکی 

O19 18/3 9 39/3 رش  تنوع اقالم مختلف انگور دیم 

O19   13/3 9 33/3 ی به باغ انگورانگالخ و داربیشی هانی متب ی 

  (T)  هایته 

T1 32/3 9 38/3 واردات انگور ا  کشور همسایه عراق 

T8 
خطرات خشکسالی و ) یجوایط وابستگی کشت انگور دیم به شر

 ی(ارما دگ
39/3 9 34/3 

T9  39/3 9 31/3 هاااتا با اایر  سهیدر مقاکیفیت پایین انگور 

T9 
و اود کم ) یخصوص و بخشی دولتی گذارهیارماع م وجود 

 ی نبود (اقتصاد
39/3 9 16/3 

T3  34/3 9 39/3 خسارت محصول ناشی ا  بیماری، آفت، علف هر 

T6  12/3 9 36/3 خری  و فرو  محصول ا یدر جر و دالال  هاااطهووجود 

T9  36/3 9 38/3 ی صادراتیهارااختیدر  ضعف 

T2  32/3 9 38/3 ورا ت میا  تقسخرد بود  اراضی ناشی 

T4  36/3 9 38/3 به باغات انگور در منطقه گرا هاحمله 

T13  89/3 9 36/3 تغییر کاربری اراضی مرتعی ا  اوی منابع طبیعیع م 

T11 36/3 9 38/3 منبع درآم  باغ ارا  متکی به محصول انگور 

T18 39/3 9 31/3 فساد پذیری محصول انگور 

T19 83/3 9 33/3 بینی و نواا  قیمت انگورع م پیش 

T19  34/3 9 39/3 پراکنش نامنااب آب بارا 

T13  36/3 9 38/3 یو باغ ارع م تخصیص یارانه به بخش کشاور ی 

T16  34/3 9 39/3 ی حمایتی قیمتیهاااتیانبود 

T19  32/3 9 38/3 شیوه اب   ن گی با افزایش درآم  رییو تغگرایی رواا مصرف 
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 99/9=  یینها نمره 1= جمددع

 های تحقیقمأخذ: یافته

 یخارج و یداخل یهاسیماتر از حاصل جینتا تحلیل و تجزیه

جهداد   مسدئوال   و کارشناادا   با متع د یهانشستو  پراشنامه فرآین  یقا  طر یبیرون و درونی عوام  اینکه ا  پس
 ا  هرید   بده  ،ید ها هدا و ته  فرصدت  ضعف، قوت، نقاط تحلی  برای بع ی مرحله در گردی ، یینو تع مشخص کشاور ی

 طریدق  ا  کدار  ایدن . رددگد  مشدخص  عوامد   ا رگدذاری  میدزا   تا شودیم داده اختصاص خاصی یبو ضر ار  یارها، مع
 بد ین  فوقا  عوام   هری  برایواقع  و در شودیم ااتفاده لیکرت طیف ا  ضریب تعیین برای .شودیم حاص  پراشنامه
 خیلدی  اهمیدت  داشتن معنای به( ی ) که ش ه بن یدرجه( پنج) تا (ی ا  ) یادامنه ی  در یارمعهر  برای که بوده صورت
 داشدتن  معندای  بده ( پدنج ) و کدم  اهمیت معنای به( چهار) متواط، اهمیت معنای به( ها)  یاد، اهمیت معنای به( دو)  یاد،

 عوامد   یابیار  یسآم ه ا  ماترداتبه جینتا .ااتارک   دهستا  مید انگور ی در کشت و تول عام  آ  کم خیلی اهمیت
 .قرار دارد تهاجمی تحال در ارک  دهستا  مید انگور  یتول و کشت تیوضع که ااتآ   یانگربی خارج و یداخل

 اات مهمیی ابزارها ا  یکی SWOT یسماتر(: SWOT ،SPACEتشکی  ماتریس )1اوم: مرحله تطبیق یا مقایسه
توانند  بدا اادتفاده ا  آ     یم وکنن  یم مقایسه خارجی راو  داخلی به عوام  مربوط اطالعات وایله ب ا  ایااتگزارا  که
 هدر  ش ه و فهرات SWOT یبع  دو مختصات ج ول در ی  های. این ااتراتژماین ت وین نال م را  هاییااتراتژ انواع
( و عوامد   ی هاته  وها )فرصت یطیمح عوام  ییشنااا ا  پس ات.ا ااتراتژی داته ی  نشانگر آ  نواحی چهار ا  ی 
 یبد یترک یبردهدا راه و شد ه  SWOT یسمداتر  وارد IFEو  EFE هدای یسا  ماتر این عوام ها( ضعف وها )قوت یدرون
 (1923افتخاری و مه وی، شود )یم نییتع

، WOراهبرد  (Oفرصت ) نقاط و (Wضعف )ترکیب نقاط  و با SOراهبرد  (Oفرصت ) و نقاط (Sقوت )با ترکیب نقاط 
و ین تد و  WTراهبرد  (T) ی  ته و نقاط (Wضعف )و با ترکیب نقاط  STراهبرد (T) ی ته  و نقاط (Sقوت )با ترکیب نقاط 

 قبد   مرحله در که ی و ته  فرصت ضعف، قوت، عوام  ا   ی هر نمود  فهرات ا  پس SWOT م ل در شون .یم ارایه
هدا  ا  آ   ید  هر یتالق مح دار ا  و   ا یامت بیترتبرحسب  ،خود به مربوطه یهاها در الولآ  نوشتن و ش هییشنااا
و  ST ،WT ،WO یاادتراتژ چهدار دادته    به منجر سیماتر نیا همواره نیبنابرا؛ گرددیم اص حنظر  مورد هاییااتراتژ

SO ا  ان عبارتهای ترکیبی یااتراتژ این( 3ج ول شود )یم: 

 یهدا با ااتفاده ا  نقاط قوت داخلدی ا  فرصدت   شودی، اعی مهای: در اجرای این ااتراتژ((8Oتهاجمی هاییااتراتژ
 طرف و ا  ته ی ات خارجی پرهیز شود. شود. همچنین نقاط ضعف داخلی بر یبردارخارجی بهره

 یهدا ا  فرصدت  یبدردار این اات که با بهره هایه ف این ااتراتژ :(WO) ییا با نگر 9کارانه محافظه هاییااتراتژ
 موجود در محیط خارا اعی شود، نقاط ضعف داخلی بهبود پی ا کن .

                                                 
1- Matching stage 

8- Aggresive 

9- Consertive 
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ا رات ناشدی   ،این اات که با ااتفاده ا  نقاط قوت اا ما  هایه ف این ااتراتژ: (ST) 1یا رقابتی تنوع هاییااتراتژ
موجدود   یهدا ا  قدوت  هایواقع در این ااتراتژ ها را ا  بین ببرد. درخارا را کاهش ده  یا آ  یطا  ته ی ات موجود در مح

 .شودیم ت ااتفاده م بلن  یهابرای ااختن فرصت

 کشت انگور دیم (EFE)ی خارج عوام  یابیار  سیماتر. 4جدول 

 (O) هافرصت

 تیاهم یبضر

 )وزن(

 111تا  1

 یاز وضعامت

 موجود
 هافرصت

(O) 

O1  18/3 9 39/3 ی برای ایام پر مصرفاا رهیذخخری  میوه ا  باغ ارا  و 

O9   32/3 9 38/3 ی ترویجی باغ ارا هادورهفراگیر کرد 

O3  34/3 9 39/3 و منابع آبی فراوا  اهچشمهی مرغوب، هانی موجود 

O6 34/3 9 39/3 شرایط اقلیمی متنااب با کشت محصول 

O9  18/3 9 39/3  مینه نیا درطرح تواعه باغات و جذب اعتبارات 

O2  16/3 9 39/3 مر  باشماق() عراقصادرات محصول انگور به کشور همسایه 

O4   13/3 9 33/3 ی انگورهاباغطرح تواعه ارگانی 

O13  18/3 9 39/3 باغ ارا  تیه ا وپرداخت تسهیالت بانکی، مشاوره 

O11  34/3 9 39/3 فعال کرد  نظام صنفی باغ ارا 

O18   18/3 9 39/3 ی تولی   راعی و باغ اریهایتعاونتشکی 

O19 18/3 9 39/3 رش  تنوع اقالم مختلف انگور دیم 

O19 13/3 9 33/3 باغ انگوری به انگالخ و داربیشهای تب ی   مین 

  (T)  هایته 

T1 32/3 9 38/3 واردات انگور ا  کشور همسایه عراق 

T8 
االی و خطرات خش ) یجووابستگی کشت انگور دیم به شرایط 
 ارما دگی(

39/3 9 34/3 

T9  39/3 9 31/3 هاااتا  ریاابا  سهیدر مقاکیفیت پایین انگور 

T9 
و اود کم ) یخصوص و بخش گذاری دولتیع م وجود ارمایه

 ی نبود (اقتصاد
39/3 9 16/3 

T3  34/3 9 39/3 خسارت محصول ناشی ا  بیماری، آفت، علف هر 

T6  12/3 9 36/3 خری  و فرو  محصول ا یدر جر و دالال  هاوااطهوجود 

T9  36/3 9 38/3 ی صادراتیهارااختیدر  ضعف 

T2  32/3 9 38/3 ورا ت میا  تقسخرد بود  اراضی ناشی 

T4  36/3 9 38/3 به باغات انگور در منطقه گرا هاحمله 

                                                 
1- Competitive 
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T13  89/3 9 36/3 تغییر کاربری اراضی مرتعی ا  اوی منابع طبیعیع م 

T11 36/3 9 38/3 منبع درآم  باغ ارا  متکی به محصول انگور 

 99/9=  یینها نمره 1= جمددع

 های تحقیقمأخذ: یافته

 یطا  مح ناشی ی اتا  ته  یزکم کرد  نقاط ضعف داخلی و پره های: ه ف این ااتراتژ(WT) 1ت افعی هاییااتراتژ
 (.1921)ایزدی و اعرابی،خارجی اات

 یو خدارج ی ا  ماتریس داخلی و خارجو تحلی  همزما  عوام  داخلی : برای تجزیه IE8ماتریس داخلی و خارجی  -8
(IE)  یداخلدار یتاولویابی عوام  ا  ار که نمرات حاص  یطوربهشود یمااتفاده (IFE)  ا  حاص   و نمراتدر محور افقی
ی این نمرات در ی  طیف اچهارخانهشود. در ماتریس یمدر محور عمودی نوشته  (EFE) یخارجدار یتاولویابی عوام  ار 

د. در این ماتریس اگر وضدعیت کشدت انگدور دیدم ا  نظدر      گیریم( قرار 3/8الی  1یف )و ضع( 9الی  3/8) یقودو بخشی 
دوم باش  اادتراتژی رقدابتی، چنانچده در     در خانهی در خانه اول باش  ااتراتژی تهاجمی، اگر و خارجنمرات عوام  داخلی 

ود. با توجه به شیمیت اگر در خانه چهارم باش ، ااتراتژی ت افعی توصیه نها و در کارانه محافظهخانه اوم باش ، ااتراتژی 
 =IFE 99/9و  = EFE 38/8 ی اصلی چنین اات:راهبردهاای ی، موقعیت نقطهو خارجنمره نهایی ماتریس ار یابی داخلی 

 کشت و تولی  انگور دیم تواعهی پیشنهادی راهبردها .5جدول 

 (sها )قوت (oها )فرصت SO یتهاجم یراهبردها ردیف

sO1 
درآم   شیو افزات دیم جهت ایجاد اشتغال ی دولتی ا  تواعه باغاهاتیحما

 و  بات جمعیتی در رواتاهای منطقه باغ ارا 
O3+ O7+ O10 

S1 +S2+ S8+ 

S13 

sO2  ی مرغوب و شرایط مطلوب اقلیمی جهت کشت ارقام مختلف انگورهانی موجود O5+ O6+ O13 S3 S9 + 

sO3   اعتبارات در این  مینه و جذبطرح تواعه باغات ارگانی O7+ O9 S4 +S14 

sO4 
ی هادورهدانش بومی با برگزاری  جیو تروکشت  در مراح مشارکت باغ ارا  

 ترویجی و فعال کرد  نظام صنفی
O3،O7 ،O11, 

O12 
S1 ،S2، S8، S13 

sO5 عنوا  قطب تولی  انگور در ااتا  ی دولتی جهت معرفی منطقه بههاتیحما O3 S10 S12,، S16 

sO6 ضایعات و کاهش یلی و تکمیلی جهت ذخیره انگور اح اث صنایع تب O1+ O2 S2 ،S15 

sO7 
 نهیهز و کم داربیشی انگالخی و هانی م وجود بافراگیر بود  کاشت انگور 

 بود 
O5+ O14 

S16، S11 
S12،S13 

 (wها )ضعف (oها )فرصت (wo) کارانه محافظهی راهبردها 

Wo1 متنااب با تولی  و اردخانهاتی مانن  انبار تأایس جادیو اصنایع تب یلی  اح اث O1+ O2+ O10 w2 

Wo2  در واح  اطح و عملکردی وربهرهافزایش ترویج باغ ارا  برای افزایش O8+ O10+ w4 w5+w8+w9 

Wo3  قیمت نییو تعی منااب با ار راانجهت  انگور کارا تشکی  اتحادیه O11+O12 W5+W10 

                                                 
1- Defensive 

8- Internal – External (IE) Matrix 
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Wo4 3 طبیعی منطقه و ااتع ادب با پتانسی  تواعه باغات انگور متناا+ O  O11 + 

O14  
W3 + 

W15+W11 

Wo5  ی محصول انگوربا ار رااناامانه تو یع منااب و شبکه O11+O12+O3 W5+W8+W10+ 

Wo6  خری  تضمینی محصول انگور ا  باغ ارا  و افزایش درآم  ناشی ا  فرو O1+O11+O12 W5+W6+W12+ 

Wo7 کشورهای همسایه انگور بهادرات محصول فراهم کرد   مینه ص O3+O5+O12 W4+W8 

 های تحقیقمأخذ: یافته

تهداجمی   یراهبردهدا  ا   ید ارک  با دهستا  مید انگور  یتول و کشت ،ش ه ااتنشا  داده در شک  دو کهطور هما 
 . ینما ااتفاده

 

 (SPACE ماتریس) یخارجی ماتریس ار یابی داخلی و انقطهموقعیت  .2شکل 

 

 ی مورد مطالعهدر رواتاهاکشت انگور دیم  تواعهی پیشنهادی راهبردها .5ادامه جدول 

 (Sها )قوت (T) دهایتهد St رقابتی یراهبردها ردیف

st1  در منطقهتواعه باغات انگور جهت افزایش اشتغال و تواعه پای ار T4+T11 S13 +S8+ S1+ 

st2   منااب و خاکرایط مطلوب اقلیمی ش باوجودطرح تواعه باغات انگور ارگانی T2 S3+S14 S4 + 

st3 نبود  آ  برنهیهزبه  افزایش اطح  یر کشت انگور دیم با توجه T3+T10 S2+S11 +S2 

st4 
باغ ارا  جهت کاشت بیشتر محصول انگور و فراگیر بود  آ  در  و عالقهرغبت 

 منطقه
T4+T11 S11+S16 S10+ 

S7+S6 

st5 ار ا  با و رایگا  نهال داد  ار ا ، شیمیایی کودهای اعانو تسهیالت و ارایه T5+T14 S11 S9+، S2 

st6 یدر باغ اری نوین هایفن اوری ریکارگ و بهی اراضی اا  کپارچهطرح ی T8+T17 S6+S11، S2 

 (wها )ضعف (T) ته ی ها (WT) یت افعی راهبردها

Wt1 
کیفیت و  و ارتقاءدر تولی  ی نوین هارو کارگیری آمو   باغ ارا  برای به

  ران ما  تولی   
T3+T17 W1+W3+W7+W11 

Wt2 
و ی با حمایت بخش دولتی بن و بستهاح اث صنایع تب یلی، تکمیلی، فرآوری 
 یخصوص

T4+T6+T12 W2+W4+W5+W9 
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Wt3 
ی محصول انگور و خری  تضمینی با تشکی  با ار راان و شبکهاامانه تو یع منااب 

  تعاونی باغ ارا
t1+t13+t16 W6+W10+ W12 

Wt4 
بود  باغ ارا  به  ی کشاور ی برای جلوگیری ا  متکیهابخشگستر  اایر  یر 

 درآم  انگور
T2+T11+T15 W5+W14+W15 

Wt5 ی ویژه ا  محصول انگورهامراقبتی اراضی برای به ح اکثر راان   اا  کپارچهی T5+T8+T9 W11+W12 

Wt6  گذاری بخش خصوصیانگور با حمایت دولت و ارمایه ی صادراتفعال کرد  حو ه T1+T4+T7 W4+W5+W8 

 های تحقیقمأخذ: یافته

و  اادتراتژی   هدای ینده گز یدابی در ار  شدایع  بسدیار  یابزارها وها فن ا  یکی: )QSPM(1گیرییمتصمچهارم، مرحله 
 یدزی ربرنامده  ، مداتریس گیدرد یم قرار هااتفاد مورد گیرییمدر مرحله تصم که هایااتراتژ نسبی جذابیت نمود  مشخص

 امکدا   شد ه،  انتخداب  ااتراتژی  هایینها  گز ی  ک ام کهنمای  یم مشخصفن  این. اتا( QSPM) کمی ااتراتژی 
 (.1926 ،فردآر) ی نمایم بن ییتاولو را هایااتراتژاین واقع  و در هست یرپذ

 ( (QSPMراهبردی ریزیبرنامه یکم سیماتر لیتشک

 بدا ا  مواجهده   رییجلدوگ  بدرای ، قدوت  نقداط  ا  اادتفاده )SO  یراهبردهدا  ،یرن توجه قرار گ مورد  یبا که ییاهبردهار
 یسمداتر  SO در خانده  موجدود  یراهبردهدا  (QSPM) یراهبرد ریزیبرنامه یکم سیماتر  یتشک با حال .اات( ی هاته 

SWOT ا ان  عبارت راهبردی یزیربرنامه یکم سیماتر  یتشک یهاگام (1926فردآر،شود )یم بن ییتاولو: 

 راادت در ادتو    مید د انگدور  ید  و تول کشدت ی داخلد  یهاها و ضعفو قوت یخارج ی هایها و ته فرصتگام اول: 
QSPM سیمداتر  بده  توجده بدا   عوامد ،  یدن ا  ا  ی هر ا اتیامت دومدر اتو   اپس. شودیم فهرات EFE وIFE وارد 

 شود.یم

 همدا   اید اجدرا   قاب  و یش ن ی( راهبردهایبو ترک قیتلف مرحلهکرد  ) فرموله دوم مرحلهنظر گرفتن  در با گام دوم:
 دو شدام   راهبدرد  هدر . شدود یم نوشته QSPM سیباالی ماتر فیرد در هااتآ  بن ییتاولو ه ف که SO یراهبردها
 .اات راهبرد یتو جذاب تینمره جذاب اتو ،

چهدار را   تدا  ی  نیب یانمره ،یو خارج یداخل هر عام  یتو جذاب تأ یر زا یمو مسئوال  بر اااس  خبرگا : گام اوم
 یندر ت و رییتأ نظر  مورد عام  کهیصورت . درشودیم گفته تیجذاب نمره آ  به که دهن یم اختصاص مربوطه راهبرد به
 یدر   صدورت به 8(AS) یتجذابیا های امت خواه  گرفت. تعلق آ  به رصف ای تفاوتیی ب نمره باش ، ن اشته راهبرد انتخاب ای

 اریبسد  =9 یدا  امت، اات جذاب قبول قاب  ح  در =9 یا امت، اات جذاب یح ود تا =8 یا امتباش ، یجذاب نم اات: امتیا =
 .اات جذاب ادی 

 .ودشیم محاابه راهبرد تیجذاب ت،یجذاب نمره درهر عام   و   ضرب باگام چهارم: 

                                                 
1- Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)                                                            کمی ریزی ااتراتژی  ماتریس برنامه  

8- Attractiveness Score   
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 .شودیم جمعهر راهبرد  تیجذاب اتو  اع اد ،هر راهبرد ک  1تیجذاب آم   به دات برایگام پنجم:  

 اولویدت  نمدره  نیکمتر تا نمره یشترینا  ب ،هر راهبرد ک  تیجذاب ا  آم ه دات به نمره بر اااسراهبردها  گام ششم:
 شون .یم بن ی

 یاجدرا و لدزوم   ی(و خدارج نمره ار یابی عوام  داخلدی  ) یسدر ماتر مید انگور ی و تول کشت بود  یتهاجم به توجه با
هدا جهدت ار یدابی و    یاادتراتژ هفدت مدورد ا     (SWOT) یسمداتر در  ش ه مطرحااتراتژی  86، ا  تواعه هاییااتراتژ

 یا دهی انتخاب ش ن .امت

 (QSPM) یراهبرد یزیربرنامه یکم سیماتر .6 لجدو

 SO7 دراهبر SO6 راهبرد SO5 دراهبر SO4 راهبرد SO3 راهبرد SO2 اهبردر SO1 راهبرد عوامل خارجی

 هافرصت
ضریب 
ت اهمیت

ابی
جذ

 

TAS 

ت
ابی

جذ
 

TAS 

ت
ابی

جذ
 

TAS 

ت
ابی

جذ
 

TAS 

ت
ابی

جذ
 

TAS 

ت
ابی

جذ
 

TAS 

ت
ابی

جذ
 

TAS 

1o 39/3 8 36/3 1 39/3 1 39/3 9 34/3 8 34/3 9 18/3 8 36/3 

o8 39/3 9 81/3 8 19/3 8 19/3 8 19/3 9 81/3 9 82/3 8 19/3 

o9 39/3 9 34/3 9 34/3 9 18/3 9 34/3 9 34/3 9 34/3 9 34/3 

o9 38/3 1 38/3 3 3 9 36/3 9 32/3 1 38/3 3 3 9 36/3 

o3 39/3 9 34/3 9 18/3 9 34/3 8 36/3 1 39/3 8 36/3 9 18/3 

o6 39/3 1 39/3 9 18/3 9 34/3 1 39/3 8 36/3 1 39/3 9 34/3 

o9 39/3 9 16/3 9 16/3 9 16/3 9 18/3 9 18/3 9 18/3 9 16/3 

o2 39/3 9 16/3 8 32/3 1 39/3 8 32/3 9 18/3 9 18/3 8 32/3 

o4 33/3 9 13/3 9 83/3 9 83/3 9 13/3 8 13/3 1 33/3 9 13/3 

o13 39/3 8 36/3 9 34/3 9 34/3 8 36/3 8 36/3 3 3 8 36/3 

o11 39/3 8 36/3 1 39/3 1 39/3 9 18/3 8 36/3 1 39/3 8 36/3 

o18 39/3 9 34/3 1 39/3 8 36/3 9 18/3 8 36/3 8 36/3 9 34/3 

o19 39/3 1 39/3 9 34/3 9 34/3 1 39/3 1 39/3 3 3 8 36/3 

o19 33/3 8 13/3 9 83/3 9 83/3 1 33/3 1 33/3 9 13/3 9 83/3 

 ها ته ی 

t1 38/3 8 39/3 1 38/3 1 38/3 1 38/3 1 38/3 8 39/3 8 39/3 

t8 39/3 1 39/3 9 34/3 8 36/3 1 39/3 1 39/3 3 3 1 39/3 

t9 31/3 8 38/3 8 38/3 1 31/3 8 38/3 8 38/3 8 38/3 1 31/3 

t9 39/3 9 18/3 9 18/3 9 18/3 9 18/3 9 18/3 9 16/3 9 18/3 

t3 39/3 3 3 8 36/3 1 39/3 1 39/3 1 39/3 1 39/3 3 3 

t6 36/3 3 3 8 18/3 1 36/3 9 12/3 1 36/3 8 18/3 3 3 

t9 38/3 9 36/3 3 3 1 38/3 8 39/3 9 36/3 8 39/3 1 38/3 

t2 38/3 1 38/3 1 38/3 9 36/3 1 38/3 1 38/3 3 3 3 3 

t4 38/3 3 3 1 38/3 8 39/3 9 36/3 3 3 3 3 8 39/3 

t13 36/3 8 18/3 8 18/3 9 89/3 1 36/3 1 36/3 1 36/3 9 12/3 

t11 38/3 9 36/3 8 39/3 1 38/3 8 39/3 8 39/3 9 36/3 8 39/3 

                                                 
1  - Total Attractive Scores 
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t18 31/3 3 3 8 38/3 8 38/3 1 31/3 3 3 9 39/3 1 31/3 

t19 33/3 3 3 1 33/3 1 33/3 9 13/3 3 3 8 13/3 8 13/3 

t19 39/3 3 3 9 34/3 9 34/3 1 39/3 3 3 3 3 1 39/3 

t13 38/3 9 36/3 8 39/3 9 36/3 8 38/3 8 39/3 8 39/3 8 39/3 

t16 39/3 9 34/3 8 36/3 1 39/3 9 18/3 8 36/3 1 39/3 3 3 

t19 38/3 8 39/3 1 38/3 1 38/3 1 38/3 1 38/3 1 38/3 8 39/3 

 یجمع ک  عوام  خارج

1  49/1  84/8 
 

93/8 
 

14/8 
 

62/1 
 

29/1 
 

18/8 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 (QSPM) یراهبرد یزیربرنامه یکم سیماتر .6ادامه جدول

 SO7 راهبرد SO6 راهبرد SO5 راهبرد SO4 راهبرد SO3 راهبرد SO2 راهبرد SO1 راهبرد عوامل داخلی

 هاقوت
ضریب 
 اهمیت

ت
جذابی

 

TAS 

ت
جذابی

 

TAS 

ت
جذابی

 

TAS 

ت
جذابی

 

TAS 

ت
جذابی

 

TAS 

ت
جذابی

 

TAS 

ت
جذابی

 

TAS 

S1 36/3 9 89/3 3 3 1 36/3 8 18/3 1 36/3 8 18/3 8 18/3 

S2 39/3 9 18/3 8 36/3 8 36/3 9 34/3 8 36/3 9 34/3 9 34/3 

S3 39/3 1 39/3 9 16/3 9 18/3 3 3 8 32/3 1 39/3 8 32/3 

S4 33/3 1 33/3 9 13/3 9 83/3 3 3 8 13/3 9 13/3 8 13/3 

S3 38/3 3 3 9 36/3 9 36/3 3 3 3 3 1 38/3 3 3 

S6 38/3 8 39/3 8 39/3 9 36/3 9 32/3 1 38/3 3 3 9 36/3 

S9 39/3 8 36/3 1 39/3 8 36/3 9 18/3 3 3 8 36/3 9 34/3 

S2 39/3 9 16/3 3 3 3 3 1 39/3 9 18/3 9 18/3 9 18/3 

S4 38/3 3 3 9 32/3 8 39/3 3 3 1 38/3 3 3 8 39/3 

S13 39/3 1 39/3 8 32/3 1 39/3 9 18/3 9 16/3 9 16/3 9 18/3 

S11 31/3 8 38/3 9 39/3 1 31/3 8 38/3 1 31/3 8 38/3 8 38/3 

S18 38/3 9 36/3 8 39/3 8 39/3 9 36/3 8 39/3 9 36/3 9 32/3 

S19 39/3 9 18/3 3 3 8 32/3 9 18/3 9 16/3 9 16/3 9 18/3 

S19 38/3 3 3 8 39/3 9 32/3 3 3 1 38/3 9 36/3 3 3 

S13 39/3 1 39/3 1 39/3 1 39/3 1 39/3 9 34/3 9 34/3 9 34/3 

S16 39/3 9 34/3 8 36/3 9 34/3 9 34/3 9 18/3 9 18/3 9 34/3 

 نقاط ضعف

W1 39/3 3 3 8 36/3 1 39/3 3 3 3 3 1 39/3 3 3 

W8 36/3 1 36/3 3 3 3 3 1 36/3 9 12/3 9 89/3 1 36/3 

W9 38/3 8 39/3 8 39/3 9 36/3 8 39/3 3 3 3 3 8 39/3 

W9 39/3 9 34/3 8 36/3 8 36/3 8 36/3 8 36/3 9 34/3 9 34/3 

W3 39/3 8 36/3 8 36/3 8 36/3 9 34/3 9 18/3 9 34/3 8 36/3 

W6 39/3 3 3 3 3 3 3 9 81/3 3 3 9 81/3 8 19/3 

W9 31/3 8 38/3 9 39/3 9 39/3 8 38/3 3 3 3 3 3 3 

W2 39/3 3 3 3 3 3 3 9 18/3 9 34/3 8 36/3 1 39/3 

W4 39/3 8 36/3 1 39/3 1 39/3 8 36/3 3 3 9 34/3 3 3 

W13 39/3 8 36/3 8 36/3 1 39/3 9 18/3 9 34/3 8 36/3 8 36/3 
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W11 38/3 8 39/3 9 36/3 9 32/3 3 3 1 38/3 3 3 8 39/3 

W18 39/3 1 39/3 1 39/3 3 3 1 39/3 9 34/3 9 34/3 9 34/3 

W19 39/3 9 34/3 9 18/3 9 34/3 1 39/3 1 39/3 3 3 8 36/3 

W19 33/3 1 33/3 3 3 3 3 3 3 8 13/3 9 13/3 8 13/3 

W13 39/3 8 36/3 9 18/3 9 18/3 8 36/3 8 36/3 3 3 9 34/3 

 جمع ک  عوام  خارجی

 
1  99/1  39/1 

 
68/1 

 
94/1 

 
34/1 

 
92/8 

 
32/8 

 جمع ک  عوام  داخلی و خارجی

 
8  9/9  28/9 

 
49/9 

 
42/9 

 
99/8 

 
83/9 

 
8/9 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 (SO) یراهبردها برای تیجذاب یهانمره مجموع .7جدول 

SO7 SO6 SO5 SO4 SO3 SO2 SO1 

38/9 83/9 99/8 42/9 49/9 28/9 39/9 

 یقهای تحقمأخذ: یافته

 

so1: در یتد یجمع  بدات  و باغد ارا   درآمد   شیافدزا  و اشدتغال  جداد یا جهدت  مید باغات تواعه ا  یدولت هاییتحما 
 منطقه یرواتاها

so2: انگور مختلف ارقام کشت جهت یمیاقل مطلوب یطو شرا مرغوب هایین م وجود 

so3: نهی م یندر ا اعتباراتو جذب  ارگانی  باغات تواعه طرح 

so4: یصنف نظام کرد و فعال  یجیترو یهادوره یبرگزار با یبوم دانش یجو ترو کشتدر مراح   باغ ارا  تمشارک 
 باغ ارا  ی یو تول

so5 :ااتا  در انگور  یتول قطبعنوا  به منطقه یمعرف جهت یدولت هاییتحما 

so6 :عاتیضاو کاهش  انگور رهیذخ جهت یلیو تکم یلیتب  عیصنا اح اث 

so7 :بود  ینههز و کم دار شیب و یانگالخ های مینوجود  با باغ ارا با رغبت  در منطقه انگور کشت ود ب ریفراگ 
 کشت انگور

  QSPM سیماتر تحلیل نتایج

 یلدی و تکم یلیتبد   عیصنا اح اث)SO6  یااتراتژص م( مربوط به  83/9بیشترین نمره ) آم هداتبهبه نتایج  با توجه
 یهدا نمدره  مجمدوع  جینتدا باشد .  یمیت در اولو( اات. بنابراین اجرای این ااتراتژی عاتیضاو کاهش  انگور رهیذخ جهت
 :با اات برابر بیترت به کشت و تولی  محصول انگور دیم SO یراهبردها برای تیجذاب

 شرح ج ول ذی  اات: به QSPM رو  باراهبردها  انتخاب تیاولو نیبنابرا
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 عاتیضاو کاهش  انگور رهیذخ جهت یلیو تکم یلیتب  عیصنا اح اث: SO6راهبرد اولویت اول، 

و  یادنگالخ  هدای ینوجدود  مد   بدا  باغد ارا   رغبت با منطقه در انگور کشت بود  ریفراگ: SO7راهبرد اولویت دوم، 
 انگور کشت بود  ینههز و کم داریبش

و  یجد یترو یهدا دوره یبرگزار با یبوم دانش یجو ترو کشتدر مراح   باغ ارا  مشارکت: SO4راهبرد اولویت اوم، 
 باغ ارا  ی یو تول یصنف نظام کرد فعال 

 نهی م یندر ا اعتباراتو جذب  ارگانی  باغات تواعه طرح: SO3راهبرد اولویت چهارم، 

 انگور مختلف ارقام کشت جهت یمیاقل مطلوب یطو شرا یو غن مرغوب هایین م وجود: SO2راهبرد اولویت پنجم، 

و  باغد ارا   درآمد   یشو افدزا  اشتغال جادیا جهت مید باغاتا  تواعه  یدولت هاییتحما: SO1رد راهباولویت ششم، 
 منطقه یرواتاها در یتیجمع بات 

 ااتا  در انگور  یتول قطبعنوا  به منطقه یمعرف جهت یدولت هاییتحما: SO5راهبرد اولویت هفتم، 

 گیرییجهنت

 ید  و تول کشدت توادعه   یمنظور ارایه راهبردها و راهکارهاآم ه، بهعم نی بهتحقیق و مطالعات می افراین  با توجه به 
در منطقده   ی  این محصدول و تولکشت  هاییتو مح ود هایت( ظرفSWOT)  تکنی یلهوا به ارک  دهستا  مید انگور

 عوامد   یابیار  سیا  ماتر حاص  . ااتراتژیجهت تواعه ارایه ش  ییعملی و راهکارها یهامشخص و پااخ مطالعه ش ه
شدود بدا    اعی هایدر اجرای این ااتراتژ که ده یم نشا  ارک ، دهستا  مید انگور ی و تول کشت برای یو خارج یداخل

طدرف و ا  ته ید ات    برداری شود. همچنین نقاط ضعف داخلی بدر خارجی بهره یهاا  فرصت ااتفاده ا  نقاط قوت داخلی
 ش ه بن ییتاولو SWOT یسماتر SO خانه ا آم ه داتبه یبیترکی راهبردها گاه،یجا نیا به توجه باشود.  یزخارجی پره

در  .اادت  SWOT یسبدر مداتر   منطبق یو خارج یداخل عوام  یابیار  در تحقیق، ش ه ذکرمطالب  با توجه به رای  اات؛
دهد  کده   یم، این امر نشا  هش  محاابهص م  38/8ی نهایی،هانمره(، جمع و قوتضعف ) یداخلیس ار یابی عوام  ماتر

داخلی( دارای قوت اادت. مداتریس ار یدابی عوامد      ) یدرونا  نظر عوام    کار دهستا  مید انگور ی و تول کشتتواعه 
 ید  و تول کشدت یت موجود، توادعه  در وضعآ  اات که  دهن ه نشا ص م  99/9 یا امت( با مجموع و فرصتته ی  ) یخارج
 یسمداتر  طدور کده  همدا  ی عمد  کند .   خدوب بده ی ها ته  در مقاب  هافرصتتوان  با تقویت یم ارک  دهستا  مید انگور

QSPM   راهبرد، پای اری ال م را ن ارد،  یدرا جدذابیتی بدرای تد وین      عنوا بههای انتخابی ینهگزده ، بسیاری ا  یمنشا
 38/8نهدایی آ    و نمدره یس ار یدابی داخلدی   در ماتریسه و مقاراهبرد آ  وجود ن ارد یا میزا  جذابیت پایین اات. بررای 

 مید انگور ی و تول کشتریزی ی برنامهراهبردهاص م نشا  داد که  99/9نهایی آ   و نمرهیس ار یابی خارجی و ماترص م 
ط گیری درباره عوام ، باالترین امتیا  به نقایمتصم در مرحلهبن ی نهایی یت اولو و باا  نوع تهاجمی اات  ارک  دهستا 
( بدا در  QSPM) یراهبدرد ریزی کمی یس برنامها  ماتر( اختصاص یافت. در نهایت با ااتفاده Oفرصت ) و نقاط( Sقوت )

ی راهبردهدا ین ا  بد  مید د انگدور  ید  و تول کشت( منااب برای تواعه SO6راهبرد )ص م  83/9 یا امتباالترین  نظر گرفتن
 جینتدا ی شد .  و معرفد انتخداب  « عاتیضا کاهش و انگور رهیذخ جهت یلیو تکم یلیتب  عیصنا اح اث»تهاجمی، با عنوا  

 کشدت توادعه   یراادتا  دردهسدتا  ادرک     هرچن  هک اات امر ینا یانگرب تحقیق  یااتراتژ هایی تحل ا آم ه داتبه
 روادتا  یلد و ،ان ا دیم خطر به را منااب ی و تولکشت  که اتا ی هاییته  و ضعف نقاط یدارا م،ید انگور ی و تول باغات
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در بالفعد    حیصح یزیرها و برنامهفرصت ینا  ا نهیبه ااتفاده با که اات یابالقوه یهاو فرصت منااب قوت نقاط یدارا
 مید انگور ی و تول باغات شتکتواعه  یرااتا دری مطلوب طیشرا به ،هاضعف راان   ح اق  به ضمن توا یها مآ  کرد 
 ،یخدارج  یهدا ا  فرصدت  یداخلد  قوت نقاط ا  ااتفاده با  یبا (SO6) ش ه یینتع یااتراتژ به توجه با واقع در .یافت دات
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Abstract 
Due to being in mountainous regions, Sarkal County has not developed much either 

physically or agriculturally. However, its specific climatic conditions have provided an 

opportunity to establish rainfed vineyards. The aim of this study was to evaluate the 

potentials and capability of the region for establishing rainfed vineyards as well as identify 

the benefits of rainfed vineyards for future planning. For this purpose, a questionnaire was 

prepared and sent to 83 grape growers in 31 villages. In addition, associated managers were 

interviewed according to 343 Kookran formula. The current study offers solutions for 

developing rainfed vineyards, applying the measurement method, case studies, and also 

enumerating the pros and cons, and opportunities as well as threats based on SWOT. As the 

next step, the provided solutions were prioritized based on QSPM matrix. The results showed 

that the solutions for developing rainfed vineyards are kind of aggressive solutions. 

According to the internal factors assessment Matrix, the final score of 2.52 shows that 

establishing and developing rainfed vineyards based on internal factors in Sarkal County is 

highly possible. Moreover, the external factors assessment Matrix with a total score of 3.44 

shows that in the present conditions, the development of rainfed vineyards in Sarkal County 

reinforces the opportunities. Finally, SO6 approach titled “constructing Agro-processing 

industries to save the vintage and cut down the damages” was selected and introduced using 

QSPM matrix, which reads. 

Keywords: Mountainous Regions, Agriculture, Grapes, Aggressive, QSPM Matrix 
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