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 چکیده

 .اسیت گرفتیه قیرار مناسی  اسیتااده توجیه و میورد کمتیر کیه دارد خاصیی ایهپتانسیي  دارویی گياهان ۀزمين در ایران

منظییور  بییهراهبردهییای مناسیی  تليییيت و  حمییدیگیی  م توليییدایییت تحقيییرر بررسییی ورییليت مرا یی  م تلیی  هییدا از 

گيری چنیید نمونییه)روش  آوری آمییار و اعاتییاتجمیی . روش سییتادر کشییور  تکنولییو ی مناسیی  ۀانت ییاو و توسییل

 ضییوری بییا کشییاورزان و  ۀاسییتااده از پرسشیینامه و م ییا ب رمییورد نيییاز پیی وه  ای و انتسییاو متناسیی  مر لییه

. تلیداد کی  پرسشینامه )روش اسیتو فیار   کرمیانر سیه اسیتان اصیاهانر کارشناسان مرتبط بیا گياهیان داروییی د

. در ایییت تحقيییر بییرای بررسییی ورییليت مکانيزاسییيون در مرا یی  م تلیی  اسییتمییورد  60  در ایییت تحقيییر کییوکران

اسییتااده شییده اسییت. بییر اسیا  نتییای  تحقيییرر در مییاتری  ارزیییابی  SWOTتوليید گياهییان دارویییی از میید  تحليی  

دهید نقیاق قیوت از نقیاق ریل  بيشیتر میشیده اسیت کیه نشیان  75/2نهیایی  ۀ)رل  و قوت  جم  نمر توام  داخلی

آن اسیت کیه در  ۀدهندنشیان 83/2ماتری  توامی  خیارجی )تهدیید و فرصیت  نيیز بیا مجمیوز امتيیاز  راست. همچنيت

 رنشییان داد. بنییابرایتها در مقابیی  تهدیییدها واکیین  راهبییردی مناسیی  را فرصییتتییوان بییا تقویییت میورییليت موجییود 

مکانيزاسییيون در مییزارز گیی   ۀبییه سییمت بهبییود و توسییل  رکییتمنظییور  بییه  بهتییریت راهبییرد SOراهبییرد تهییاجمی )

اسییترات یک کمییی ریییزی برنامییههای برتییر از عریییر مییاتری  . اسییترات یاسییتهای مییورد ملاللییه اسییتانمحمییدی در 

کشییت گیی  محمییدی در کشییور در  ۀای  تحقيییرر توسییلبییا توجییه بییه نتیی .شییددر راهبییرد تهییاجمی تليییيت  QSPM یییا

 ورد.آیاصاح و بهيود کارایی را فراهم م ها قابليتچارچوو نقاق رل ر قوتر تهدیدها و فرصت
 

 کلیدی هایواژه

 QSPMر SWOTر ر گياهان داروییفناوری

 

 مقدمه

 م هه ب  محههوودرت و جمع:ههت زوگافههنو، نشههو

 صهح:  یرتمهور به  ته  سه تتت وادان نا بشهی م جه د،

 ن: ،هه ی بهت محهوود م ه ب  بی: هت تخصه:  و م ه ب 

. دههو پ سهخ ممكه  نحه  بیتهیر  بهت بشهیی ن محهوود

 بهی  هالون آگ دن کهت اسهت الگه رم بی: هت کشهت الگ ی

  ،کشه ون، بهیای ممكه  دنآمهو  هواکری شهی  داشهت 

 

 کشهه ون،ی بخهه  دن پ رههوان م هه ب   فهه  م جهه 

 ا، اسههتف دن امههیو،ن. (Almassi et al., 2009)شهه د مم

 ان ه گ م هود  روهیا ل:هدل بهت معطهی و رمدانو  ه گ:و

 مجهه نب یاثیههه  ،معهه:طب محصهه  ت و عههت:طب بههت

 به ت:تیک ا، ورهجو یدانوهه  کشه  و یسه تز مه اد 

 و رم :م:شهه ون:ههچ:پ یسهه تت نه  یدانا کههت معهه:طب

  شههتتدا رمبهه    ن:ب هه نشههو ،ه ههت و سهه تز ق بههل ی:ههغ

 http://doi:10.22092/AMSR.2021.353223.1377 
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 تصه   بهت ،یکشه ون، بهت میبه   مب  ه  دن .اسهت

 م ضه   ی:هتا ۀدهه دن و مته ،و بهت کهت رهمدانو  هه گ:و

 قهیان میبه   یه نشهتت ا، ی ن:ب ه ق:هتحق و مط لعهت

  و تخصهه  رمکهه نا تهه اگممهه وفهه ن بههت ،اسههت ویفتههت

 ورهد آگ به  مهیتب  یهه بخه  همهۀ دن نا مف ه دانه 

(Toluei et al., 2019.) رهمدانو  هه گ:و که ن و کشهت 

 و متهه ناک محصهه  ت ینفههیآو و و:ههت ل مزن ههت، دن

 یه ج بهت ا، گهیرد مه ند  رچ هو و مسه ت ط  ،رمدانو

 .(Khanavi et al., 2010) ه ت و امی  را ب  میتب 

 یدانا رهههههمدانو  هههههه گ:و ۀ ههههه:،م دن یاگرههههها

 و ت جهت مه ند کمتهی کهت اسهت مت صه یه ل:پت ن ه

 یه و نهت ت ه   .اسهت ویفتهت قهیان م  سه  اسهتف دن

 یدانا  ههه گ:و ،شههم و،ان بهه ت:تیک یدانا رههمدانو

 ،یمحمهو وهل و ، فهیاگ م ن هو به   یاقتصه د ان،ش

 ،رههمدانو یه و نههت انهه ا  و:ههت ل یبههیا ممهه:اقل ت هه  

 یه ل:پت ن ه ا، ان،اگ یانهی  م ه ب  و مان ه ن ییو:هن

 به  مهیتب   رصه   و کشهت ۀت سهع یبهیا کش ن  را می 

 ی:م ه دن یمتعهود یهه چ ل . اسهت رهمدانو  هه گ:و

 کهت داند وجه د رهمدانو  هه گ:و صه عت و کشهت ۀت سع

 ت سهعت سهمت بهت ته اگمم آنیه  نفه  و ق:هدق ش  تت ب 

  رتهیا، میه  مكهر .کهید  یکهت کشه ن دن صه عت  رها

 رههمدانو  ههه گ:م جهه د دن کشههت و ت سههعت و یههه چ ل 

دن   گ:زاسههه:مك ن م  سههه ن و کههه نبید   فت :هههن ت سهههعت

 اسهههتمحصههه  ت   رهههمیا هههل مختلههه  کشهههت ا

(Nasabian et al., 2012). 

دن کشهه نه ی دن  هه ل ت سههعت، صهه دنات محصهه  ت 

م:  ان، مه ند ن:ه ، بخه  مصهی  أته م ظه ن بتکش ون،ی 

 مته جیج معت مه ند ت جهت اسهت. ارهیاگ واب هتگم ق بهل 

بههت دنآمههو   صههل ا، صهه دنات نفههت داند و هیوهه ن بحهه  

شههه د، ممصههه دنات محصههه  ت غ:هههی نفتهههم مطهههی  

م دن ذههه  القهه  صهه دنات محصهه  ت کشهه ون،ی و سهه ت

. صهه دنات کشهه ون،ی و محصهه  ت سهه تم شههو ت اهههو

 ۀدنصو صه دنات غ:هی نفتهم نا طهم سهت دهه 81ب:  ا، 

وذشهههتت بهههت تههه د اتتصههه   دادن اسهههت. صههه دنات 

اول،  ۀپهه س سهه ل ۀمحصهه  ت کشهه ون،ی تهه  قبههل ا، بین مهه

دنصههو صهه دنات غ:ههی نفتههم نا  ٥1دوم و سهه م بهه:  ا، 

م ن ههو و: ههه گ داد. صهه دنات محصهه  تم مههمتشههك:ل 

دانورهم، تشههكب ن و محصهه  ت به غم ا، مهه اندی ه ههت و 

ههههه ی فع ل:تدن بهههه:   متههه جیکهههت ان،آونی ق بههههل 

ته د دانای اسهتعواد  ۀاقتص دی داننهو. ارهیاگ ن:هز بهت ن به

ای دن ت ل:ههو و صهه دنات ارهه  محصهه  ت بههت لحهه   ورهه ن

شههیار  اقل:مههم اسههت. وجهه د محصهه  تم کههت نشههو و 

،رهه دی بههت شههیار  اقل:مههم داند ت ل:ههو آنیهه  واب ههتگم 

شههیار  مطلهه د صهه دناتم ب شههو،  ۀت انههو ن روده ههومم

،رههیا  م مهه  ارهه  محصهه  ت ا، مزرههت ن ههبم بهه  رم 

ام هم دن به ،ان  ۀت انهو   شه:ممبیت نداننو کهت اره  امهی 

 .(Dilami et al., 2009) آوندجی نم فیاه  

  (Rosa damascena) منهه م  لمبهه   یوههل محمههو

ن   ت ن، وههل منهه م  بی م نههت ماسههههت کههت ا،   یههه ن

  دن رمبهه   مقهه ومههت ن، ا، و نههت را. ینههو:ومم والد آگ

ست کت  زرنبیگ یول محمو ۀدنتتچ. داند مآبک  مق بل ا

سو و مم ز:متی ن 2 ا،  :بانتف   آگ بت  آگ ب   یه ش تتن

  :ط یمحمو ول. ش دمم  ف ظت ممحكم و ز:ت یت نه 

ش  سیخ ت  مت س  و نوش  مص نت ا، مننگ   را .داند نو

تت مب م ول  لبی، اسههههتو ا یمیکز یاگرا یه ک ن نشههه

(Kashfi Bonab, 2010) .و  یب ههت گ ،ه و ،ت:تیک ،یاگرا 

میتب  ب   یه دن بخ  ه ههت و کت مرکشهه نه  افغ ن ههت گ

ع ل یا، ول محمو یی:و طی و یی:ونوغ   .ک  ومم ت:ف

ص نت   یاگردن ا یمزان  ول محمو ست گ  14مون دن بت  ا

 یمحمو ول کشت یر، سط   رشتی:کش ن وج د داند کت ب

ش ن دن ست گ دن  :تیت بت ک صفی گ، ف نس، یه ا  ،یمیکز ا

 . (Anon, 2018) است مشیق   گر  گ و کیم گ و آذنب سم

هكت ن  20684 یکشترب  سط  ، یاگرادن   ل   ضی،  

مو مو ۀوک  و:ت ل  رتیبزنگ ،یول مح  دن  یول مح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1
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 مهيدی و همکارانت                                                                                                               ... یگ  محمد ۀو توسل یبرداربهره تیریمد یراهبردها

 سههط   لح   بت. بعو ا، ، فیاگ کت شهه دمشهه  تتت م  :دن

 ک رمدانو  ه گ:و و:دنصهههو ت ل 60 وود کشهههت  یر،

دنصههو ا، کل 1٥ و:ب  ت ل یشهه ن نا داناسههت، ول محمو

ل زاگ:م م رمدانو  ههه گ:ههو و:ههت     :بههت    اگ دو

صهه عت دن ،م گ   ضههی شهه  تتت   را یبیدمحصهه ل ناه

ش د.مم

  

 
 (Rosa damascene) گ  محمدی

 

 م تل  یدر کشورها یگ  محمد ديتول تيورل -1 جدو 
Table 1- The situation of production of Rosa Damascena in different countries 

 کشور نام  یرد

 رکشتیز سلح

 )هکتار 

Cultivated area 

(ha) 

  درصد از گ   اصله) یديتول یها فرآورده

Processed produts (percentage of 

obtained flowers ) 

 یصادرات تمده مقاصد

Major export 

destinations 

 یاگرا 1

(Iran) 
26229 

غ چت  ،(Petal) ولبیگ ،(Rosewater%70) والد

 اس نس، (Dried bud%15 _ %20) تشک

(Essential Oil)>%10 

 U.A.E ام نات، ،Qatar قطی

 ،France فیان ت ،Japan  اپ 

 German آلم گ

 بلغ نست گ 2

(Bulgaria) 
 %90> (Essential Oil) اس نس 3500

 ،U.S.A ك رآمی ،France فیان ت

 ،Ireland یل ورا ،Japan  اپ 

 آلم گ ،Switzerland س:س ئ

Germany، ت نربی:  U.K 

 ت:تیک 3

(Turkey) 
2300 

 Absolout اب ل ت(، Concrete  %22 ) ترک نكی

 والد (، %56(Essential Oil) اس نس (،%20)

(Rosewater %1.5) 

 آلم گ ،France فیان ت

Germany، ك رآمی U.S.A، 

 Switzerland س:س ئ

 میاک  4

(Morocco) 
2000 > 

 والد ،(Dried Bud) غ چت تشک ،(Petal) ولبیگ

Rosewater 

 آلم گ ،France فیان ت

Germany، س:س ئ 

Switzerland 

 یرس  ٥

(The Others) 
2000 > 

 یس ،اس نس  ردن ص    موت ً

Mainly in essential oil industries 
 

   Total 28100 جمع



 

Agricultural Mechanization & Systems Research 

23(81), 2022 

4 

 1-18ص /1401 بهار/81شماره  /23ها و مکانيزاسيون کشاورزی/جلد تحقيقات سامانه    

به  اتهتال   یاگرهدههو کهت کشه ن اممنش گ  1 جوول

همچههه گ  گهههیرد وک  هههون:ت ل ین هههبت بهههت کشههه نه 

 وهلکشهت  یره، سهط  کرهدن نتبهت  ت:هبلغ نست گ و تیک

هیچ هههو کهههت کشههه ن  .اسهههت ویفتهههت قهههیان یمحمهههو

ا دن تههه د ن وات:هههدنصهههو ت ل 90ا،   :بلغ نسهههت گ بههه

ک و.ممق ل  اس نس ص دن 

  

 م تل  یهااستان در یمحمد گ  کشت ریز سلح -2 جدو 

Table 2- The cultivated area of Rosa Damascena in different provinces 
 

 نام استان

Province 

 98 – 97سطح زیرکشت سال 

Cultivated Area (ha) 

 میزان تولید )تن(

Production (ton) 

 )تن در هکتار(عملکرد 

Yield (ton/ha) 
 ف نس

Fars 
8322.5 12111 2.04 

 کیم گ

Kerman 
4300 7131 1.8 

 اصفی گ

Isfahan 
3642 11086 3.6 

 مشیق   گرآذنب 

Eastern Azarbayjan 
1347 4180 3.7 

 یمیکز

Markazy 
1158 2771 3.5 

 ینض  تیاس گ

Khorasan Rzavi 
1710 3312 2.4 

 ه است گ یرس 

Other Provinces 
5750 8135 4 

Total 26229 48726 Average کل جمع   : 2.6 

 

 یه اسههت گمشههخ  اسههت،  2دن جههوول  چ  نچههت

سههی  نا دن سههط    رشههتی:فهه نس، کیمهه گ و اصههفی گ ب

نظههی  دن کشه ن داننهو. یوههل محمهو و:هکشهت و ت ل یره،

اول  یهه سه ل دن یمحمهو وهل دن وهل و:هت ل  كهتربت ا

ت شهههک یتههه اگ ا، الگههه ممههه  هههت:ن یاقتصههه د و دوم

کشهت  دههومنشه گ مه قه ت:مخل   اسهتف دن کهید. تحق

 دنآمهو  رم  هی بهت افهزا  ن هتر و یمخل   ول محمهو

 یی، و آفهه ت وههل محمههوههه یههه  ل کهه ه   و ب غههوان

 یتهه اگ دن الگهه منا م ی. وههل محمههوشهه دم)شههتت( مهه

سههبز،  ۀیرهه، م ن ههو ك هه لتر  ههه گ:کشههت مخلهه   بهه  و

چ ههو سهه لت م ن ههو   ههه گ:و و لت:شهه بل ،مب ب نههت آلمهه ن

 کشههت یا ل فههت  ههه گ:و، تیتهه گ و ، فههیاگ شهه ،رآو

 .(Rahmani & Tabaei-Aghdaei, 2014) کید

  گ:سهههیتول یاب تهههت یه ا، و نهههت یوهههل محمهههو

 ل:تشهك یه شه تت یهه  نوول هه ،و نهت رکهت دن ا است

کههت  م ههه ن:. و ههورآمبههت وجهه د م یدن فصههل جهه ن شههون

آنیه   دننه ن  شه نوممهههیس  م  سه  مشهكل بت س ل هی

 یسهط  فت سه تز ل:هدل  رهبهت او  ک هوممه نفه ذ شتی:ب

 ممحصههه ل ترهههنی  و دن نودممهههبههه     هههه گ:و  رههها

 ،م اسهت بعهو ا، ک شهت . شه دمم و:هت ل به  تی ت:ف:ب ک

به ن بهت  کرهنو،  6ههی  ی ن:هآب ،. دن سه ل اولش د ی ن:آب

   رتی.   هه سک ههوممهه کمههکنیهه ل ههه    رنشههو سههی

کههت  اسههت  ن:ههشههیو  غ چههت دن و ۀمی لهه ی ن:ههآب ،مهه گ

  :تههأم ممهه:اقل  رشههیا بههت ت جههت بهه  آگ مآبهه  ،:ههن ورههب 

 ینو آد کههت ب شههو ینحهه  بههت ی ن:ههآب اسههت بیتههی. شهه د

 . نشه د ختهترتصه   دن ،مه گ بیداشهت وهل( ن تب)  ن:و

 

https://www.mazraehno.com/category/%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%87/
https://www.mazraehno.com/category/%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%87/
https://www.mazraehno.com/downloads/saffron-package/
https://www.mazraehno.com/downloads/saffron-package/


 

Agricultural Mechanization & Systems Research 

23(81), 2022 

5 

 مهيدی و همکارانت                                                                                                               ... یگ  محمد ۀو توسل یبرداربهره تیریمد یراهبردها

 وههل شهوگ س:تهه م جه  کهت یاقطههین ی ن:هآب  رب ه بیا

 اسهههت مم  سهههب نوش شههه دمنم بیداشهههت ،مههه گ دن

(Hristina & Maria, 2017). 

بیداشههت وههل  ،شههت نیهه ل ک ا، سهه ل سهه م بعههو ا،

 ۀو ب ههتت بههت تههیاک  کشههت و نحهه  شهه دممهه شههیو 

. دن ک هومم وا:هادامهت پ ز:هته  سه ل نیه  ن  ن:هو ینگیوان

نواج داند  یاگرههکههت دن ا مشههت و پههیونش سهه ت نوش ک

که ه   ل:هو بهت دل  بهورممهت  س ل شش  بیداشت ادامهت 

بههی نا کهه  ههه ب تههت یو:ههمحصهه ل ت ل ت:ههف:انههوا،ن و ک

ب هههتت بهههت  ییداشهههت وهههل محمهههوب ،مههه گ. ک  هههومم

 متفههه وت مختلهه  یهههه  :شههون و اقل کشهههت پ:هه ن ت

 ۀتهه اگ وفههت کههت دن بهه ،ممهه مکلهه صهه نت بههت امهه  اسههت؛

مهه ن شههیو  و تهه  اواتههی  بیشههتراند لرههاوا  :بهه م،مهه ن

و  اسهتدسهت  به . بیداشهت ان  مهومتیدادم ن بت طه ل م

 یبخهه  کشههت و کهه ن وههل محمههو  رتی ههترپیهز ورشهه 

 یاگرههدن کشهه ن ا و:هه. مت سهه  ت لب شههوشههت آگ بیدا ز:ههن

 وههل و:ههمت سهه  ت ل اسههت؛دن هكتهه ن  تهه  3 ا، شههتی:ب

هكتههه ن  دنتههه   ٥/4تههه   ٥/3ه ووسهههت گ  دن یمحمهههو

 .(Hristina & Maria, 2017) شون استوزانش

دن قهههیگ چیههه نم  میانهههردانشهههم و ا   ،:سههه مبههه  ل

دانو ا،    ه اگ بهت ووهالد اسهتخیاج   ن:هو  رها، ا ،یه ی

 ا،  صهه نن بههت موسههط اسههت. دن قههیوگ اسههتف دن کههیدنآگ 

اسههتف دن  مدن دنمهه گ اف ههیدو  ن:ههو  رههآمههون ا، ا دسههت

دن   :ههه  پههاسههت. اسههتخیاج وههالد ا، قیگ شههونمم

 یاگرهها، ا یالد:مهه دن قههیگ چیهه نده  و بهه دن سرههنا یاگرهها

 ی:صههغ ی :آسهه و م رمهه ن یامپیاتهه ن ا، یه ق ههمت بههت

وههالد  ،نگهه ناگخرنت  وههزانش بههت. اسههت  فتههتر و ههتیش

  :چه یبه دن کهت بهت کشه نه  یاگرها یا، اقالم ت  ن مكر

 یالد:قهیگ دهه  مه لرهاسهت. ا، اوا شهونمو ه و ص دن م

 و بههت یاگرههدن ا یمحمههوول یمیبهه   بههت فههیاون  رصهه  

 یی:ههووالد صه عت. ورهمتمیکههز وید یا،:تصه   دن شه

 و رمانوپهه  یکشهه نه  یرسهه  بههت یاگرهها ا، سرتههون بههت

نا بههت   هه اگ وههل  یوههل محمههو و شههو  تقههلم رمقهه رآفی

 .(Omidbeigi, 2008) انو کیدن ممعیف یاگرا ممل

 ((Kovacheva et al., 2010ک اچهه  و همكهه ناگ 

کههت ت ل:ههو  نههودن بلغ نسههت گ   هه اگ کیدطههم تحق:قههم 

ای سهه تم ا، اقتصهه د ارهه  کشهه ن بهه دن و وههالد شهه تت

، بههت طهه ن حمههویمحصهه  ت ت ل:ههو شههون ا، وههل م

ن پزشههكم، لهه ا،م آنارشههم، صهه  ر  غههذارم و ای د و ههتیدن

کههت  نههو  هه اگ کید ارشهه گههه  کهه نبید داند. سهه ری بخ 

صهه نت ت کشههت ارهه  و:هه ن ت یهه  دن میا ههل فههیاونی بهه

دن سههه ری میا هههل و جزئهههم رههه  کههه مال مكههه ن:زن بههه دن 

 است.ص نت دستم  همچ گ بیداشت بت

 اسههههت شههههون مشههههخ  3دن جههههوول  چ  نكههههت

 اسه نس و یی:هودوال بهت ت یه  یمحمهو وهل محص  ت

تشههک، نوغهه  مطلههق  ۀغ چهه و ولبههیگ ا، و نشههون تههت 

  بهه  نا محمههوی ههه یوههل اوههی) ترههوههل ن، و ک نكی

 ا، پهس  ،:ک ه و:هیی صه نن هگهزاگ م ن و آلم ه ی الل

 ج مهوی ن:مهت م ن هو مه م مه دن  هالل، و تف لت جواس ،ی

 آگ بهت کهت آرهومهم دسهت بهت نه نن م قیمهز ننه  به 

 .ش دماستف دن م ز:ن (و ر و ترک نكی

  ت جههت بههت اهم:ههت م ضهه   و: ههه گ دانورههم، تهه  بهه

تههه نج ا،  وهههه ی و نههه و نم دن کشههه ن ک ههه گ پ وه 

 رههمدانو  ههه گ:و دن SWOTکهه نبید   ههت:،مکشهه ن و دن 

 Jovović & Janković, 2008; Dilami et)داند وجه د
 

al., 2009; Yu et al., 2013; Chagomoka et al., 
 

2014).  

  ت:وضههههع مبینسهههه ق،:ههههتحق  رهههها ا، هههههو 

 انتخههه دو  یوهههل محمهههو و:هههت لمیا هههل مختلههه  

( یتك  لهه  )ی ف هه ون ۀت سههع یبههیا متریرمههو یناهبیدههه 

دن کشهه ن  رههمدانو  ن:ههو  رههام  سهه    گ:زاسهه:و مك ن

 .است
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 آن یکاربردها و یگ  محمد یهاوردهآانواز مح والت و فر -3 جدو 
Table 3- Types of products and Processed produts and utilities of the Rosa Damascena 

 یمحمد گل یتجار محصوالت

Commercial products of Damascenarose 

 کاربردها

Utilities 

 ولبیگ و غ چت تشک

(Petal and dried bud) 

 میب ( ،)دم  ش رمغذا  رص  

Food industries (Herbal tea.Jam) 
 ...(و ،ت  ضو یدانوه  و:)ت لی دانوس ،  رص  

Pharmaceutical industries (Production of anti-ulcer drugs, …) 

 ...(و .( گ:ل سو  طی، ادکل ، کیم  و:)ت لمبیواشت و مشرآنا  رص  

Cosmetics industries (production of perfume, , cologne, cream, 

and lotion and etc) 

 والد

(Rose Water) 

 ف ل دن و ی،:ت مت، ش ،مب ت  ،م ری:ش و:)ت ل رمغذا  رص  

Food industries( Production of sweets, ice cream, cream, milk, 

Falode, etc) 
 ....( و مس ت)شیبت  متف   مصی 

occasionally consumption (traditional syrup, etc). 

 اس نس

(Essential Oil) 

 اول( ی:)دستگ ن تقط اول

The first distillation apparatus 

 (ادکل  و  طی و:)ت ل مو بیواشت مشرآنا  رص  

Cosmetics industries( Perfume and cologne production) 
 و ....( مب ت  و:)ت ل مون:و آش م رمغذا  رص  

Food and beverage industries (ice cream production, etc.) 

 ...( و ،ت  وض ،ماف یدو ضو یدانوه  و:)ت ل یدانوس ،  رص  

Pharmaceutical industries (production of anti-depressants, anti-

ulcer drugs, etc.) 

 بیج بل و(-دوم ی:تقط)دستگ ن  دوم

The secound distillation 

apparatus,tall tower 

  س م

(Liquid Gold) 

 ن، ترک نكی

 (Rose concrete) 

 (مشرآنا ل ا،م و ادکل  و:)ت ل مو بیواشت مشرآنا  رص  

Cosmetics industries (Production of cologne and cosmetics) 

 نوغ  مطلق ول ن، 

(Rosa Damascna Absolute) 

 (مشرآنا ل ا،م و ادکل  و:)ت ل مو بیواشت مشرآنا  رص  

Cosmetics industries (Production of cologne and cosmetics) 

 

 

 هاروشمواد و 

 دن. اسههت ملهه:تحل – مف:ت صههنهه    ا، پهه وه  وشن

  ،:هن مه ند اطال ه ت و آمه ن یآونجمه  یبهیا ق:تحق  را

و انت هههه د  یامی لههههت چ ههههو یی:ونم نههههت نوش ا،

آمههه ن و  یآونجمههه اسهههتف دن شهههو. نوش  مت  سههه 

 و پیسشهه  مت ا، اسههتف دنپهه وه    ،:ههاطال هه ت مهه ند ن

به   به  کشه ون،اگ و ک نش  سه گ مهیتب  ی ضه ن ۀمص  ب

و فه نس  کیمه گدن سهت اسهت گ اصهفی گ،  رهمدانو  ه گ:و

 و  رههت ، ق:ههتحق  رههدن ا پیسشهه  مت 60تعههواد  .اسههت

ا،  پههس. شههوه  ا، نوش کهه کیاگ بههیآوند نم نههتتعههواد 

 ل:ههو تحل ترههمههذک ن، ت ز یههه نوشاطال هه ت ا،  ل:ههتكم

مهه ند   ههه گ:و و:ههت ل ت:وضههع  :هه:تع م ظهه ن بههت رمنیهه 

 زن:و مكهه ن ممختلهه  سهه ت یههه نوش قرههمط لعههت ا، طی

  ویفت ص نت یر، یه  ت:،مدن 

 نی ل  ۀ:تی -

  یمحمو ول ک شت دن  :،م یب ت ۀ:تی و یون، کت -

 یمحمو ول  ن:و( زن:و مك ن م)س ت شتک  -

 (مسمپ ش ،ی ن:آب ،م)ک دپ ش داشت -

 محص ل  بیداشت -

 SWOT سیماتر

  گ:زاسهه:مك ن ت:وضههع مبینسهه یبههیا ق:ههتحق  رهها دن

ا، مهههول  رههمدانو  ههه گ:و و:ههل مختلهه  ت لدن میا هه
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 SWOT سرمه تی .اسهت شهون اسهتف دن  SWOT ل:هتحل

اسههت کههت  یک نآمههو  ن:ب هه ملهه:، ابههزان تحل(1)شههكل 

سه ،م گ بهت که ن  مو دنونه میونه:ب  :محه رمش  س  یبیا

 کراسههتیات  تریردن مههو سرمهه تی  رههشهه د. ا، اممبههیدن 

  دناسهتف سه ،م گ  :شه  تت محهبهت م ظه ن  م برو ب ،ان

 ل:ههتحل یبههیا .(Zarifneshat et al., 2014) دشهه مم

 مطهه 1شههكل  یههه و م SWOT سرمهه تی بهه سهه ،م گ 

:ش دمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارجي  -ماتریس داخلي -1شکل 

Fig. 1- The Internal-External Matrix 

 

. اسههت مو تهه نج م  امههل داتلهه رمش  سهه  ،اول وهه م

و  م  امهل داتله ورهتهوا ب اب SWOT سرمه تی ۀ:هتی یبیا

. شهه نو رمکههت بههی سهه ،م گ مهه ثی ه ههت و ش  سهه  متهه نج

نقهه   قهه ت و ضههع ،  متمهه م شههوگ مشههخ پههس ا، 

  م برهههههان، یهههههه سر، م تیوه رهههههه  و تیوفیصهههههت

 (EFE) مته نج   امهل م برهو ان، (IFE) مداتله   امهل

نقه   ضهع  و قه ت میبه   بهت  متمه م .شه دمم ل:تشك

ههه  و و فیصههت IFE سریداتههل سهه ،م گ دن مهه ت  :محهه

 و ترههت ز EFE سرمهه تی دن متهه نج  :محهه واترههتیو

 QSPMسرپههس ا، آگ واند مهه تی و شهه نومم ل:ههتحل

 پههههس ا،  .شههههو ت اهههههو دادنو نمههههین  شهههه نوممهههه

نقهه   قهه ت و نقهه    ،مو تهه نج م  امههل داتلهه رمش  سهه 

 یی:میبهه   بههت کهه نو یوه رههه  و تیوفیصههتضههع ، 

   هههه گ:و و:هههت ل  دن میا هههل مختلههه  گ:زاسههه:مك ن

 مشههخ  مزن ههت سههط  دن( یمحمههو)وههل  رههمدانو

 مو تههه نج م  امهههل دنونههه یهههه سرم تیدن  .شههه دمم

 ی ،:هامت مو ته نج م  امهل دنونه  رها، ا کرهههی  یبیا

   گ:زاسههه:مك ن ت سهههعت دن کهههت متههه:اهم بههه  مت  سههه 

 شهههو ت اههههو تهههتنظهههی ویف داننهههو دن  هههه گ:و  رههها

(Zarifneshat et al., 2014). 

 تهاجمی

Aggressive 

ستااده از ها برای ااستااده از توانمندی

 هافرصت

Using abilities for taking advantage of 

opportunities  

 محافظه کارانه

Conservative 

بهبود شرایط محيلی با استااده از 

هاتوانمندی  

Improvement of environment 

conditions by using abilities 

 تنوز

Diversity 

های درونی با استااده از بهبود سيستم

هافرصت  

Improvement of internal system by 

using external opportunities 

 تدافلی

Defensive 

 کاه  نقاق رل  و پرهيز از تهدیدات

Reducing weaknesses and 

preventing of threat  

ی
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 مو تههه نج مو،گ   امهههل داتلههه  :ههه:تع ،دوم وههه م

و آنیهه   شهه  تت ورههنا ب  مو داتلهه مامههل تهه نج  اسههت. 

 وه رههه  و تیوفیصههتاسهه س نقهه   قه ت و ضههع  و  نا بهی

ا، آنیه   کرهههی  ت:هاهم زاگ:هم آگ ا، پهس و یب ودستت

 ل:هههتحل  هههورتههه اگ ا، مهههول فیامم. کهههیدنا مشهههخ  

و سل ههلت میاتهه  و،گ هههی  ویفههتکمههک  مسل ههلت میاتبهه

نا  مو تههه نج م  امهههل داتلههه یه  ت شههها،  کرههه

 ممیاتبه سل هلت ل:هتحل ک:هتك  م. تیوجهیدکهمشخ  

(AHP) یی:و :تصهههمههههی شههه ت   ت:هههاهم زاگ:هههم 

 .دهوممنا نش گ  کراستیات 

و  م  امههل داتلهه م برههان، سرمهه تی  هه درا ،سهه م وهه م

 ت:ههکههت تی مکهه ن ابتههوا  هه امل  رهها یبههیااسههت.  متهه نج

 کرهبهت ههی  ،ت:هبهی اسه س اهممشخ  شهون و  انوشون

ا،  هود صهفی )بهووگ  ده هو،ممه اتتصه   مبرضی آنی  ا،

جمه   کهت کهید دقهت ورهب میه (.   ن:)ب ه کر( ت  ت:اهم

شه د. سهپس بهت ههی  شهتی:ب کرها،  هود  ورهنب  ه  رضی

. کههت شهه دممهه دادننمههین  4تهه   1  امههل ا،   رهها، ا کرهه

 نشهه نگی 2 ۀنمههی ،مضههع  اس سهه ۀده ونشهه گ 1 ۀنمههی

 ز:ههن 4 ۀقهه ت و نمههی ۀنقطهه  نگی:ههب 3 ۀضههع  کهه ، نمههی

. سههپس اسههتبهه   دن   مههل   ن:قهه ت ب هه ۀده ونشهه گ

 ۀتهه  نمههی شهه دممههآگ ضههید  ۀنمههی دن   مههل هههی  رضههی

 ا،  هود  رها  : نگ:هاوهی م .ورهآس ،م گ بهت دسهت  رمنی 

 دن  گ:زاسههه:مك ن  ت:ههه مل مع هههرکمتهههی ب شهههو  2/٥

نو تبه  ضهع  نوبه رهمدانو  هه گ:و ،نا هت مختل  میا ل

 مه ند یهه اسهت گ مع هرب شهو  ٥/2وهی به  تی ا، است و ا

 .قهه ت اسههت یدانا رههمدانو  ههه گ:مط لعههت دن کشههت و

 نظههی دن  EFEو  IFEسرمهه تی دو هههی یبههیا نا کهه ن  رهها

 .ش دمم ویفتت

. اسهههتSWOT  سرمههه تی مطیا ههه ،چیههه نم وههه م

  ورهههچههه گ قهههونت، ضهههع ، فیصهههت و تیو م ههه امل

 

 

  مو بینسههه ل:هههو تحل رمش  سههه   SWOTسرمههه تی دن

  امههل نا   رهها، ا کرهههی SWOT سر. دن مهه تیشهه نوممهه

میبهه   بههت  یه سههل لو آنیهه  نا دن  ک  ههوممهه  ههت:ل

 همهههه انن  ر. ب هههه بیاکههههید ت اه ههههوت دشهههه گ واند 

  و WO ،WT، ST یاسههتیات  نهه   چیهه ن سرمهه تی  رهها

SO   دهومم ک نبیبت (Chagomoka et al., 2014). 

  مکمههههه کراسهههههتیات  یزرنبین مهههههت سرمههههه تی 

)QSPM(1 انتخهه د و ه  رسهه  ن ل:ههتحل یبههیا یابههزان 

 یاسهههههتیات  یاجهههههیا یبهههههیا  رسههههه  ن  ربیتهههههی

 ی ن:ش کههت دن ب ههنو  رههاسههت. دن ا  SWOTل:ههتحل دن

 یزرنبین مهههتو  تریرمیبههه   بهههت مهههو یهههه ا، پ وه 

کههت  وههیددممشههخ  م ،شهه دماسههتف دن م کراسههتیات 

انتخههه د شهههون  کراسهههتیات  یه  هههترا، وز کرکهههوام

نا  ه یاسهههتیات   رهههو دن واقههه  ا اسهههت یرپهههذامكههه گ

  اطال ههه ت ا، سرمههه تی  رههها .ک هههومم یب هههوتراول 

و  تریرمهههو دسهههت آمهههون دن میا هههل مختلههه  تبههه

و  ک ههوممههاسههتف دن  یو ناهبههید کراسههتیات  یزرنبین مههت

 ته د، قضه وت  ،م هو:ن یناهبهید یهه نوش یرم ن و سه 

 م برههان، یبههیا QSPM سرمهه تی. اسههت مآوهه ه و متبیوهه

دن  یشههه ی د:پ یناهك نهههه  یوانرهههو پ  ییرپهههذامك گ

. دن اسههتو وضهه  م جهه د  مطهه:مح  رم اجیههت بهه  شههیا

  رته اگ م اجهت به  شهیا یتیات اسه کره اوی ،سرم تی  را

ا،  ورههب  یاسههتیات  آگنا نواشههتت ب شههو،  میونهه:و ب مدنونهه

 .ش د ت نج یب وتراول  ق بل یه یفییست استیات 

 :است یربت شی  ، QSPM سرم تی ل:میا ل تشك

   امهههههل فییسهههههت سردن سهههههت گ اول مههههه تی 

و  وه رههتیو ۀ:ههکل شهه مل سهه ،م گ یوگ:ههب کراسههتیات 

شهه مل  مدنوگ سهه ،م ن کراسههتیات  ه  و   امههلفیصههت

  امههل   رهه. اشهه دمههه  آوندن مه  و ق تضههع  ۀ:ههکل

  .ش دموندن مآ EFE و IFE یه سرا، م تی   ً: 

1- Quantitative Strategic Planning Matrix   

  

  

 

https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/swot-analysis/
https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/swot-analysis/
https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/swot-analysis/
https://parsmodir.com/db/theory/strategic1.php
https://parsmodir.com/db/theory/strategic1.php
https://parsmodir.com/db/theory/strategic1.php
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   مههل هههی مهه ،گ  رههدان و،گ  ،:ههدن سههت گ دوم امت 

اسههتخیاج و  EFE و IFE سرمهه تی ا،  هه ً:  کراسههتیات 

 .ش دمدنج م

 آوندن رمه یاسهههتیات انههه ا   یبعهههو یه دن سهههت گ 

دسهت آمهون  تبه ER وات سه ات سرمه تی کهت ا، شه دمم

 و  WO ،ST،WT چی نو نهههت یه یو شههه مل اسهههتیات 

SO میبهه   بههت انهه ا   یههه سههت گ ا، کرهههههی  .اسههت

 مكههر  شهه دمم  :تق هه سههت گ یرهه، دو بههت ه یاسههتیات 

 سههت گیر، دنTAS.  یسههت گر، یگههیرد و AS یسههت گر،

AS کههت  :ههتیت  رهها بههت شهه د،مم دادن ت:جههذاب  ،:ههامت 

 نظهههی مههه ند یاسهههتیات  بههه  نا کراسهههتیات    مهههل ههههی

 .ده ومم  ،:امت آگ بت و س   ومم

 هایاستراتژ تیجذاب نییتع

 پیسهه   رههبههت ا ورههب  ت:جههذاب  ،:ههامت  :هه:دن تع 

 یاسهتیات   دانتخه دن   مهل  رها  رهپ سخ دادن ش د کهت آ

  رههکت پ سههخ بههت امصهه نتدن  وههذاند مم اثههی مههذک ن

 صهه نت بههت ورههب  ت:جههذاب  ،:ههامت ،مربههت ب شههو پیسهه 

 بههت یاسههتیات  هههی من ههب ت:جههذاب بههت ت جههت بهه  و تهه  

 بههت ت:جههذاب یههه  ،:امت .شهه د دادن گههیرد یاسههتیات 

 : است یر، ص نت

 . ت:ن= جذاد 1  ،:امت

 .استجذاد  ی= ت   وود2  ،:متا

 .است جذاد قب ل ق بل  و دن= 3  ،:امت

.داند رمب   ت:جذاب= 4  ،:امت

 
 (QSPM) یکم کیاسترات  یزیربرنامه  یماتر -4 جدو 

Table 4- Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

سهیمقا :دوم چارچوو ۀمر ل          

The second stage of the 

framework: Comparison 

 

 
 یورود چارچوو: او  ۀمر ل

    The first stage of the 

framework: Input 

  یرر

 تياهم

Importance 

coificient 

 اجرا قاب  یها یاسترات  انواز

kinds of applicable strategies 
 او  یاسترات 

The first strategy 
 دوم یاسترات 

The second strategy 
 امn یاسترات 

n-th strategy 
 تيجذاب و نمره

Score and 

attractiveness 

 جم 

 نمره

Total 

score 

 تيجذاب و نمره

Score and 

attractiveness 

 جم 

 نمره

Total 

score 

 تيجذاب و نمره

Score and 

attractiveness 

 جم 

 نمره

Total 

score 
 و ها)فرصت  یخارج یاصل توام 

 The Main external  دهایتهد

factors (opportunities and 

threats) 

       

 یخارج توام  یهانمره جم 

The total scores of the External 

factors  

       

 و قوت)نقاق  یداخل یاصل توام 

 The main Internal factors رل 

(Strengths and weaknesses) 

       

 یداخل توام  یهانمره جم 

The total scores of the internal 

factors  

       

 یخارج و یداخل توام  یهانمره جم 

The total scores of the internal 

and external factors 

       

 

 

https://parsmodir.com/db/theory/strategic1.php
https://parsmodir.com/db/theory/strategic1.php
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کههت  دهههومنشهه گ م بهه   پیسهه بههت  مم فههپ سههخ  

و  نههواند یاسههتیات  ۀ ههروز بههی یی:تهه ث کر  مههل اسههتیات 

  رههدن ند یآگ اسههتیات  یبههیا ت:جههذاب  ،:ههامت نو  رهها، ا

  ،ات:ههت اهههو بهه د. امت کرهه یم هه و کرت   مههل اسههتیا

و  ک  ههوممههضههید  ت:جههذاب  ،:ههسههت گ دوم نا دن امت

و  شهه دممههنج د TAS سههت گیر، دن ت:جههذاب کههل  ،:ههامت

ا،   امههل بههی  کرهههههی  من ههب ت:جههذاب ۀده ونشهه گ

دن  TAS  ،ات:ههجمهه  امت .اسههتمهه ند نظههی  یاسههتیات 

 ههود   رههکههت ا شهه دمجههوول مح سههبت م  ر:پهه   رههند

  :ههتیت  رهه. بههت ااسههت یاسههتیات  ترههاول   ،:هههمهه گ امت

 یسهه ،م گ بهه  مقههوان  ههود یمختلهه  اسههتیات  یه  ههتروز

  ههترمق  ق بههل گیركههورو بهه   شهه دممهه ترههاول   :هه:تع

به  فهی   QSPM سرمه تی ،دن جهوول به   .به د ت اههو

، ST چی نو نههت یه یاسههتیات  ا، کرهه هههی تعههواد  كههترا

WT ،SO ،WO   ون اسههت آوندن شهه بهه د ت اهههودو فقههین

ا،  کرهههههی  مت جههت داشههت کههت تعههواد واقعهه ورههو ب 

تههه  اسهههت و  10ا،   :چی نو نهههت بههه یه یاسهههتیات 

 ترههاول   :هه:. تعداند یبزنوتههی یپی هه  مواقعهه سرمهه تی

سههه ،م گ  ههههی ینهههت ت یههه  بهههیا یاسهههتیات  یه  هههتروز

ب شهو بلكهت ههی  و:همف ت انهومم مبخشه  :ب  ر کراستیات 

مختلههه   یه  هههتروز یلزومههه ً دانا کراقهههوام اسهههتیات 

 م برههان،  ،م ههو:نبهه  نیذ تریراسههت کههت مههو یاسههتیات 

 .است یاستیات  یه  تروز

 ا، کرهه هههی قهه ت نقهه   و ضههع  نقهه    :هه:تع یبههیا 

 اسههتف دن SWOTا، نوش   ههه گ:و و:ههت ل ۀمی لهه پهه س

مهه ند  ۀو نههپهه س مهه اند ا، ق ههمت هههی ابتههوا دن. شههو

نقهه   ه ، ورههه ، تیوفیصههتک نش  سهه گ فییسههت  ،مط لعهت

 بهت ت جهت به  و کیدنهو یب هوترضع  و نق   قه ت نا اول 

 یهههه نوشمطههه بق  و مههه اند ا، کرههه ههههی ت:هههاهم

و،گ  کرهوفتهت شهو، بهت ههی  ز:هاست نواندکت دن مقومهت ن

 یی:ههو : نگ:ههممیب طههت دادن شههو و پههس ا،   رو ضههی

   امههل یههه جههوولدن   ههترهههی وز ی ههود میبهه   بههیا

 ت:وضهع ز:هن تره. دن نی ورهلحه   وید مو ته نج مداتل

میا ههل ا، نظههی ضههع ، قهه ت، فیصههت و   رههم جهه د ا

 .شوم  س  انائت  یه یو استیات  م بران، ورتیو

)نقهه    مداتلهه  :م ظهه ن ا، محهه ،مط لعههت  رهها دن 

 ۀ هه ،ه ههت و کههت فعهه  گ دن  م هه امل ،قهه ت و ضههع (

 آگ ک تهیل داشههتت یت ان ههو نومم رهمدانو  ههه گ:و و:هت ل

 و ه )فیصههههت مونههههی:ب  :محهههه ا، م ظهههه نب شهههه و و 

 و:هت ل ۀ ه ، ا، وگی:هب دن ه هت و م ه امل ز:هن( وه رتیو

 ی:هغ  ره  :م هتق طه ن تبه ت ان هومم کهت رهمدانو  ه گ:و

 و:هت ل  هوردن فیا  گ:زاسه:مك ن یی:که نو تبه بهی  :م تق

 مم فهه  رهمربهت  یی:ته ث و ب شهه و اثیوهذان یمحمهو وهل

 داشتت ب ش و.

 

 نتایج و بحث

 و یمحمههو وههل و:هه لت یههه نوش مبینسهه سرنتهه  

 ا، کرهه هههی فیصههت و وه رههتیو قهه ت، ضههع ، نقهه  

 ین:هو غ زن:ک شهت مكه ن ،بهذن و نشه  ۀ:هتی م ن هو ه نوش

آمون است. ٥ جوولدن 
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  یخارج توام  یابیارز  یماتر -5 جدو 

Table 5- The Evaluation matrix of external factors 

 ديتول ۀمر ل 

production stage 

 یخارج توام 

External factors 
 وزن

Weight 
 رتبه

Rank 

 یوزن ازيامت

Weighted 
score 

ت
ص
فر

o ها
p

o
rt

u
n

it
ie

s
 

 نیبستر زم ۀیته

 (یورز خاک اتی)عمل

Prepring of seed bed 
(tillage operation) 

O1 =نیبستر زم ۀیته یبرا جیترو و آموزش جهت نهیهز)عدم(  حداقل 

Minimum (No) cost for training and extention to prepare the 
bed land. 

0.024 3 0.072 

O2 =خود کشاورز( نیزم ۀیمتخصص در ته یرویبه ن بودنازینیب( 

No need for expert in land preparation.(self farmer). 
0.07 4 0.28 

O3 =ت ک ون،یبیای بت م  ب  ب    ب دگن: ،بم 

No need for high resourses in tillage 
0.02 4 0.08 

 شتاک اتیعمل
 ها(شت بوتها)ک

Planting operation 

O4=ازین مورد یهانیماش ۀیته و دیتول امکان 
The possibility of producing and supplying the required 

machines. 
   

O5 =یکاربر رییتغ و نیزم شدن خرد از یریجلوگ نیقوان وجود 
Existence of rules to prevent land fragmentation and change 

of use. 
0.056 4 0.224 

O6 =گل دکنندگانیتول یکشت موجود از سو یالگو رشیپذ 
 Acceptance of the existing cultivation model by theیمحمد

Rosa Damascena producers. 

0.044 3 0.132 

 ،ی)کودده داشت اتیعمل
 (هرس و یسمپاش

Growing operation 
(fertilization, spaying 

and pruning} 

O7 =یاریآب نینو یها ستمیس یریکارگ هب امکان 

Possibility of using modern irrigation systems. 
0.05 4 0.4 

O8 =زهایکودر و یدام یکودها یریکارگ هب رشیپذ 

Possibility of using manure and spreader 
0.04 3 0.12 

O9 =باال راندمان با یها یچیق یریکارگ هب رشیپذ 
Possibility of using scissors with high efficiency 

0.03 3 0.09 

 برداشت اتیعمل
 و یریگ)برداشت، اسانس

 ها(گلکردن خشک
Harvesting operation 
(Harvest,essencial oil 
extraction and flowers 

drying 

O10ه برداشت گل او ساخت دستگ یطراح یها ستمیبودن س ی= بوم
 The nativeness of designing and manufacturing theیدمحم

Damascena flower harvester machine. 
0.06 3 0.18 

O11 =دستگاه ساخت خطوط شیافزا و توسعه امکان 
Possibility of developing and increasing the manufacture 

line. 
0.05 4 0.2 

هد
ت

ی
ها
د

 T
h

re
a

ts
 

 نیبستر زم ۀیته

 (یورزخاک اتی)عمل
Prepring of seed bed 

(tillage operation) 

T1 =ندهیآ در یانرژ هانهیهز و دیتول یهانهیهز رفتن باال rising 

production costs and energy costs in the future 
0.032 1 0.032 

T2 =نیماش نیا نهیهز بودن البا و یدام کود پخش نیماش نبود 
Lack of a manure spreading machine and the high cost of 

this machine 
0.01 1 0.01 

T3 =کوچک مزارع یبرا مناسب کوچک آالتنیماش و تراکتور نبود 
Lack of tractors and small machines suitable for small farms 0.014 1 0.014 

 کاشت اتیعمل
 ها(شت بوته)ک

Planting operation 

T4= کاشت نیماش ۀتوسع و دیتولمناسب دولت در  تیحما نبود 

Lack of proper government support in the field of 
production and development of planting machines 

0.02 2 0.04 

T5 =یفعل کشت یالگو یبرامناسب  آموزش نبود 

Lack of proper training for the current cultivation pattern 
0.02 2 0.04 

T6 =کار یروین از بودن ازین یب لیدلهب یشغل یها فرصت رفتن دست از 

Loss of job opportunities due to lack of labor force. 
0.01 1 0.01 

 ،ی)کودده داشت اتیعمل
 (هرس و یسمپاش

Growing operation 
(fertilization, spaying 

and pruning} 

T7 =ندهیدر آ یانرژ مصرف یها نهیهز و دیتول یها نهیهز رفتن باال 

Rising production costs and energy consumption costs in 
the future 

0.05 2 0.01 

T8 =کار یروین به یازین یب لیدلهب کمرشکن یباغ یها تراکتور به ازین 

The need for articulated orchard tractors due to the lack of 
labor 

0.03 1 0.03 

 برداشت اتیعمل
 و یریگرداشت، اسانس)ب

 ها گل کردنخشک

Harvesting operation 

(Harvest,essencial oil 

extraction and flowers 
drying) 

T9 =یکاف دح به داخل در زاتیتجهبه  مربوطقطعات  نشدن دیولت 

Not producing enough domestic manufacture parts. 0.03 2 0.06 

T10 =برداشت  ادوات و هانیماش ۀو توسع دیتول ۀنیزم در دولت تیحما نبود
 یدمحم گل

Lack of government support in the field of manufacture and 
development of harvesting machines and tools 

0.06 2 0.12 

 total   2.75    جم 
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 یداخل توام  یابیارز  یماتر -6 جدو 
Table 6- The Evaluation matrix of internal factors 

 ديتول ۀمر ل 

production stage 
 یداخل توام 

Internal factors 
 وزن

Weight 
 رتبه

Rank 

 یوزن ازيامت

Weighted 
score 

ت
قو

ها
 S
tr

en
g

th
s

 

 نیبستر زم ۀیته

 (یورزخاک اتی)عمل

Prepring of seed bed (tillage 
operation) 

S1 =کشاورزان یبوم دانش و مهارت تجربه، بودن باال 
High experience.skills, and local knowledge of 

farmers 
0.03 3 0.09 

S2=  نیبستر زم ۀیدر ته مربوطه ادوات و رومحرکهیندر دسترس بودن 

Availability of driving force and related tools 
prepration of cultivation bed 

0.05 4 0.2 

S3 =نیبستر زم ۀیته یبرا خاص یها نیماش از بودن ازین یبNot 

needing special machines to prepare thecultivation 
bed 

0.04 4 0.16 

 کاشت اتیعمل
 ها(شت بوتها)ک

Planting operation 
 و یسمپاش ،ی)کودده داشت اتیعمل

 (رسه

Growing 
operation(fertilization,spaying 

and pruning} 

S4 =گل در کاشت یشاخه ها کنواختی عیتوز 
Uniform distribution of flower branches in planting 

0.016 3 0.048 

S5= زهیمکان شتادر ک نهال کاشت عمق یکنواختی 
Uniformity of seedling planting depth in mechanized 

planting 
 (داشت اتیعمل ریسا و هرس زمان در بهتر تیری)مد

Better management during of pruning and other 
growing oprations 

0.024 3 0.072 

 برداشت اتیعمل
 کردنخشک و یری، اسانس گ)برداشت

 (ها گل
Harvesting 

operation(Harvest,essencial 
oil extraction and flowers 

drying) 

S6 =یا مزرعه تیظرف باالرفتن 

Improving field capacity 
0.016 4 0.064 

S7 =کوچک و بزرگ مزارع یبرا بودن مناسب 
 (اهیگ نیا شتاک تیمحدود نبود)

Suitability for large and small scale farms.(No 
limiting to cultivate this plant 

0.02 3 0.06 

S8 =یکارگر یروین از بودن ازین یب 

Not needing any labor force 
0.03 3 0.09 

 
رل

ها
 

W
e
a

k
n

e
ss

es
 

 نیبستر زم یۀته

 (یورزخاک اتی)عمل

Prepring of seed bed (tillage 
operation) 

 کاشت اتیعمل
 ها()کشت بوته

Planting operation 
 

W1 =مربوط نیماش و کشت یالگو نیا به نسبت کشاورزان ییناآشنا 
 آن به

Farmers are unfamilar with this cultivation pattern 
and related machines 

0.05 1 0.05 

W2= پاجوش دیتول رساندن حداکثر به یبرا جیترو و آموزش فقدان 
 یمحمد گل

Lack of training and extention to maximize the tiller 
production of Rosa Damascena 

0.01 2 0.02 

W3= کاشت ژهیو نیاز ماش نکردناستفاده 
Not using a specific planting machine 

0.04 1 0.04 

W4= یورزاصول خاک نشدنتیرعامرسوم و  یورز خاک یاجرا 
Implentation of conventional tillage and not pay 

attention to the principle of tillage 
0.03 2 0.06 

W5= زهیکاشت مکان ۀنیهز دنبو باال 
The high cost of mechanized planting 

0.024 1 0.024 

W6= خاک یازهاین از یناآگاه و آب و خاک شیآزما فقدان 
Lack of soil and water testing and ignorance of soil 

needs 
0.02 2 0.04 

W7= مناسب ورز خاک ای رشکنیز از نکردن استفاده 
Not using a suitable subsoiler or tillage equipment 

0.03 2 0.06 

 ،یسمپاش ،ی)کودده داشت اتیعمل
 (و هرس هرز علف نیوج

Growing operation 
(fertilization, spaying and 

pruning} 

W8= محصول به شده وارد یها بیآس 
The high cost of using pruning 

0.03 1 0.06 

W9= هاکنهرساستفاده از  ۀنیهز بودن باال 
The high cost of using prunning machines 

0.036 2 0.072 

 
 برداشت اتیعمل

 کردنخشک و یری)برداشت، اسانس گ
 ها( گل

Harvesting 
operation(Harvest,essencial oil 
extraction and flowers drying) 

W10 =برداشت یبراساخته شده  یهانیماش یتکنولوژ جیترو نب د 
 محصول

Promoting the technology of machines that it has 
been made for harvesting 

0.03 2 0.06 

W11= دستگاه دیخر هیاول ۀنیهز بودن باال 
The high initial cost of purchasing the machine 

0.03 1 0.03 

 total 1  2.83    جم 
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نشهه گ دادن  6و  ٥ یههه جههوولکههت دن  طهه نهمهه گ 

قهه ت و  ۀنقطهه 19ههه  ل:تحلشههون اسههت، بههی اسهه س 

ضههع   ۀنقطه 22هه  و دن مق بههل ترمزفیصهت بهت   هه اگ 

 ینو  :پهه ت گ  ههه  و ه ترمحههوود   هه اگ تبهه ورههو تیو

ق بهههل  یمحمهههو وهههل و:هههت ل  گ:زاسههه:مك ن ۀت سهههع

 ه فیصهت) مته نج   امهل  كهترا ا، بعهو .اسهت رمش  س 

  :همچ هه و( ضههع  و تقهه )نقهه    مداتلهه و( وه رههتیو و

 سرنتهه  بههت ت جههت بهه  شههو، مشههخ  آنیهه  مو،نهه  ،:ههامت

 و   امههل ا، کرهه هههی مو،نهه  ،:ههامت بههت میبهه   مح سههب ت

 بههت مداتلهه و متهه نج   امههل  ،:ههامت م مهه   تهه رنی 

 ۀت سههع و بیبهه د یبههیا م  سهه  ناهبههید نهه   ک،:ههتفك

دن  یمحمهههو وهههل ک شهههتدن   گ:زاسههه:مك ن ت:وضهههع

  .شو انتخ د آگ، یکمب ده  نف  و وض  م ج د

 کهت ورهوید مشهخ  آمهون دسهت تبه سرنت  اس س بی 

ه  و فیصهههتو فهه نس  کیمهه گاصههفی گ،  یه اسههت گ دن

 آنیهه  ا، تهه اگ ممهه کههت اسههت ینقهه   قهه ت آگ دن  ههو

. ویفههت بیههین وه رههتیو و ضههع  نقهه   کهه ه  یبههیا

 ناهبهههید مع هههر اول ناهبهههید  ،رتعههه ن طبهههق  رب ههه بیا

 ناهبههید  رهها یارهه، ،شهه دمم انتخهه د( SO) متیهه جم

 ا، اسهههتف دن  هههواکری اسههه س بهههی نا تههه د م طهههق

 انائههت ضههع  نقهه   یی:کهه نو تبهه بهه  مطهه:مح یه فیصههت

 نا ب ،داننههون  رهه مم فهه   امههل قرههطی  رهها ا، تهه  دهههومم

تهه اگ مم ،اسهه س  رهها بههی .سهه ،د فعهه ل ی:ههغ  رهه ک چههک

وفههت کههت بهه  ت جههت بههت نقهه   قهه ت ب لفعههل م جهه د و 

 داند، وجههه د کهههت یابههه لق ن یه فیصهههت  :همچ ههه

دن مهههزان  وهههل  یکشههه ون،  گ:زاسههه:مك ن ت:وضهههع

 ۀت سههع و  بهورت انهو ن هبت بههت قبهل بیبه د مم یمحمهو

 ک و. وا:پ یشتی:ب

 ک شههتدن   گ:زاسهه:مك ن ۀت سههع یناهبیدههه  م مهه  

 است  یربت شی  ، یمحمو ول

 یه فیصهههت) هههواکری اسهههتف دن ا،  SO یناهبیدهههه  -

 (تق  نق   یی:ک نو تب  ب مط:مح

ا، تیانهت  ینیه ل وهل محمهو انتقه ل زات:هت ی س تت -

 کش ون،اگ دان  بی ت:تك ب بت مزن ت 

 سهه تت جیههت دن( مبهه نك الت:)ت ههی ممهه ل ترهه م  -

 ا، اسههتف دن م ظهه ن تبهه  نانههتر اتتصهه   و زات:ههت ی

 مزن ت دن زات:ت ی

 یبهیا آنیه  سرنته  سرو تهیو یکه نبید قه ت:تحق شبید:پ -

  : ههه دن ع ترضهه  کهه ه  و یانههی  مصههی  کهه ه 

 بیداشت

 یامزن ههت ت:ههظیف بهه  یون،تهه ک یه  :م شهه سهه تت -

 مزان  ۀانوا، ب  مت  س 

  ی ن:آب  رن  یه نوشا،  استف دن -

 ،مههه گ دن م  سههه  ههههیس یه  :م شههها،  اسهههتف دن -

 مزن ت داشت

 ۀز:مكهه ن بیداشههت یبههیا م  سهه   رشههیا کههیدگ فههیاه  -

 یمحمو ول

 بیداشههت م ظهه ن بههت مآم ،شهه یههه کالس ل:تشههك -

 یمحمو ول م  س 

  :سههه تت م شههه یبهههیا مدولتههه الت:ت هههی یا طههه  -

 یمحمو ول بیداشت

 و:ت لدن ادامت ت   یی:واس نسدستگ ن  س تت -

  سرکههههیدگ ناهبیدههههه  ا، مهههه تی مکمهههه یبههههیا 

QSPM ت:ههکم اسه س بهی کهت یاو نهت بهت شهو اسهتف دن 

 شهههونو یب هههوتراول  و  هههترمق  ناهبیدهههه  ،  صهههل

(Moharram Nezhad, 2006.) و  ترهههاسههه س ت ز بهههی

مهه ند  10انائههت شههون دن  یههه ، کههل ناهبیدههه ل:تحل

  رفههیاه  کههیدگ شههیا"و   نههون شههون اسههت. ناهبههید 

 ترههاول  "یمحمههو وههل زن:بیداشههت مكهه ن یم  سهه  بههیا

 یبهه    ،:ههامت QSPM سربهه   داند کههت بههی اسهه س مهه تی

 یا طههه " یناهبیدهههه  نا ک ههه  کهههیدن اسهههت. 16/7

 دسههتگ ن  :م شهه سهه تت م ظهه ن بههت مدولتهه الت:ت ههی

، "ک  وو گمصههی سهه ،نوو گ و  یمحمههو وههل بیداشههت

و  "و:ههت لدن ادامههت تهه   یی:واسهه نسسهه تت دسههتگ ن "
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سههه تت  یبهههیا( مبههه نك الت:)ت هههی ممههه ل ترههه م "

اسههتف دن ا،  م ظهه ن تبهه  نانههترو اتتصهه    زات:ههت ی

 مع ههر جههوول یبهه   یه نتبههتدن  "دن مزن ههت زات:ههت ی

 ل:تشهههك"ناهبههید   :همچ هه .انهههوویفتت نقههیا 4 تهه  2

 ی ن:ههآب یه  ههت :ساسههتف دن ا،  مآم ،شهه یههه کالس

 یاسههتیات   رتیت:ههکهه  اهم 37/2  ،:ههبهه  امت " رنهه 

انتقهه ل  زات:ههسهه تت ت ی" یه م لفههت. شههومشههخ  

بهی دانه   ت:ها، تیانت بهت مزن هت به  تك ینی ل ول محمو

هههیس م  سهه   یه  :م شههاسههتف دن ا، " و "کشهه ون،اگ

 دن  ،هه :امت  ربه  ک ه  کمتهی "،مه گ داشهت مزن هت دن

  رتیت:هههاهم کههه  نظهههی)ا،  سههه م و دوم یه نتبهههت

.ینو:ومم قیان( ه یاستیات 

 

 یمحمد گ  مزارز در یکشاورز ونيزاسيمکان یهاراهبرد یبندتیاولو -7 جوول

Table 7- Prioritization of agricultural mechanization strategies in Rosa Damascena farms 

 QSPM  ازيامت تیبر اسا  اولو راهبردها تنوان  یرد

1 
 یمحمد گل زهیبرداشت مکان یمناسب برا طیکردن شرا فراهم

Provide suitable conditions for mechanized Rosa Damascena harvesting 
7.16 

2 
 یمحمد گل برداشت نیماش ساخت یبرا یدولت التیتسه یاعطا

Granting government facilities for manufacturing a Rosa Damascena harvester machine 
6.57 

3 
 دیخط تول ۀدر ادام باال یها ییبا کارا یریگاسانسدستگاه  ساخت و یطراح

Designing and manufacturing a high-performance essential oil extraction machine in the 

continuation of the production line 
5.45 

4 
 مزرعه در زاتیتجه از استفاده منظور هب ارانهیو اختصاص  زاتیساخت تجه یبرا( یبانک التی)تسه یمال تیحما

Financial support(banking facilities)for the construction of equipemnts and grantin 
4.78 

5 
 یگل محمد مناسب برداشت یبرا یآموزش یهاکالس لیتشک

Conducting training courses on the proper harvesting of Rosa Damascena 
3.69 

6 
 برداشت نیح در عاتیضا کاهش و یانرژ مصرف کاهش یبرا آنها جینتا جیو ترو یکاربرد قاتیتحق شبردیپ

Advance applied researchs and promote their results to reduce energy consumption and reduce 

waste during harvesting 
3.46 

7 
 مزارع اندازه با متناسب یامزرعه تیظرف با یورزخاک یهانیماش ساخت

Manufacturing of tillage machines with field capacity proportional to size of farms 
3.17 

8 
 مزرعه داشت زمان در مناسب هرس یهانیماش از استفاده

Using appropriate prunning machines duringthe growing operation 
2.93 

9 
 کشاورزان دانش بر هیتک با مزرعه به خرانه از یمحمد گل نهال انتقال زاتیتجه ساخت

Manufacturing equipments for transferring Rosa Damescena seedling from nersury to the field 

based on the knowledge of farmers 
2.44 

10 
 یاریآب نینو یهاروش از استفاده

Use of new irrigation methods 
2.37 

 

 شههه د،مم مشههه هون 7کهههت دن جهههوول  ط نمههه گه 

  بیداشهههت یبهههیا م  سههه   رشهههیا کهههیدگ فهههیاه 

بههت  مدولتهه الت:ت ههی یو ا طهه  یمحمههو وههل ۀز:مكهه ن

   :سههه تت م شههه یک  وو گ بهههیامصهههی  و سههه ،نوو گ

  گ:زاسهه:مك ن ۀدن ت سههع رمب ههزا ت:ههاهم یمحمههو وههل

  ۀمی لهههه شههههوگ زن:مكهههه ن بهههه  داند.  ن:ههههو  رهههها

 ههالون بههی کهه ه   ،یوههل محمههو ۀز:مكهه ن بیداشههت

  ما، مشهههكالت آلههه دو ی ن:ب ههه و،:هههت ل یه  هههترهز

   هههل ورهههآمم وجههه د تبههه مدسهههت بیداشهههت دن کهههت

   رههههها ۀز:مكههههه ن بیداشهههههت و هههههتیش. شههههه دمم

  ک شهههت ی:هههنظ و:هههت ل مقبلههه ا هههلیمحصههه ل ا، م

   بهه نت تبهه ؛شهه دممشههیو    :،مهه یسهه ،آم دنو  نیهه ل
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ت اههو به د کهت  زن:بیداشهت مكه ن ق بهل ممحصه ل ،گیرد

   :ت ههههط م لمهههه صهههه نت تبهههها، قبههههل  آگ  :،مهههه

  ز:هههن  رنههه  ی ن:هههآب یهههه شهههون ب شهههو. نوشو آمههه دن 

  رمهههه نوش ا، اسهههتف دن .اسهههت مههه ثی  هههت:،م  رههها دن

  نا تههه ک متههه ندو هههه  بهههت زاگ:هههم  رکمتهههی کهههت

  ممههه ل ی ههههکمک .شههه دمم ت:ت صههه ب شههه و داشهههتت

 ت انهههو ممبیهههین  کههه  الت:ت هههی ق لههه  دن مدولتههه

  فهههیاه نا  یمحمهههو وهههل بیداشهههتو هههتیش  ۀ ههه:،م

 کرهه سرنته . ک ههو  ربیتههی ت هی یه دن سه تت دسهتگ ن و

  و ه دسهههههتگ ن کهههههت دههههههومم نشههههه گ مط لعهههههت

 امهه  انوشههون سهه تتت  ههت:،م  رهها دن متعههود یه  :م شهه

 ل:ههدل تبهه  رهه بهه دگ ن ک نآمههو ل:ههدل تبهه آنیهه  شههتی:ب

 انوشهههون نهههه  سههه ،نون و طهههیا  یاقتصههه د مشهههكالت

(Zarifneshat et al., 2015). و همكههه ناگ  مل:بیاسههه

(Brasili et al., 2000مههه )قههه ت:دن تحق  هههورو م 

ک شههت  ۀ  امههل ب ،داننههو 2007ویسههت ل و همكهه ناگ 

 یههه ک:م هه طق محههوود کشههت، تك  ،رههمدانو  ههه گ:و

 سرنته . شهون اسهت  گ:هب ز:هبهی دسهت ن ممبت ه متریرمو

و  لمههه ،ر: ز:هههدن  تقههه:تحق سرنتههه   ضهههی بههه   ق:هههتحق

 مهمخهه ان ت:ههتیک دن (Yilmaz et al., 2011)همكهه ناگ 

و تلفهه ت  ع تر  امههل میهه  دن ضهه  محققهه گ  رهها. داند

 بیداشههت ۀنحهه  و بیداشههتنا دن ،مهه گ  یوههل محمههو

 .انوکیدن ممعیف

 

 گیرینتیجه

 ۀت سههع و بیبهه د ماصههل هههو  بهه    ضههی پهه وه  دن 

 دمههه ن یه اسهههت گ مهههزان  دن یکشههه ون،  گ:زاسههه:مك ن

ه  و ورههنقهه   قهه ت، ضههع ، تیو ل:ههتحل بههت تعههمط ل

و  مه  پیداتتهههت شهههون اسهههت. آنچهههت ا، بینسهههفیصهههت

  گ:زاسههه:مك ن ت:مختلههه  وضهههع یه ج بهههت ل:هههتحل

  رههشهه د امم  صههل  یمحمههو وههلدن مههزان   یکشهه ون،

 یوه رههتیو و ه ضههع مهه   بهه  وجهه د دن م  اسههت کههت

 یبههیا رمن ههبت  بهه   ت:ههم هه طق ظیف  رههدن ا ،ماس سهه

 یمحمههو وههلدن مههزان   یکشهه ون،  گ:زاسهه:ت سههعت مك ن

 یههه ت:ظیف ق:ههنو بهه  شهه  تت دق رههوجهه د داند. ا، ا

تهه اگ و ههتیش مممطلهه د  یناهبیدههه  ۀم طقههت و انائهه

 یمحمهههو وهههلنا دن مهههزان   یکشههه ون،  گ:زاسههه:مك ن

آمههون ا،  دسههت تبهه سرنتهه  اسهه س بههی .اشههتد انتظهه ن

 یناهبیدههه  کههیدگ م ت:هه مل یبههیا ،QSPM سرمهه تی

 ا، کرهه هههی  :پهه ا،  :بهه کههیدگ اثههیبخ  و یشهه ی د:پ

مشه نکت و سهی  ههی  ۀنحه  او  کهت شه دمم ت:ت ص آنی 

 مبخهه  تص صهه یه تشههكلو  مدولتهه یا، نی دههه  کرهه

 یشهه ی د:پ یا، ناهبیدههه  کرهههههی  یاجههیا مدن چگهه نگ

 کرهههی  ترهاول  ۀدنجه اسه س بهی  :هث ن و شه دمشخ  

کهیدگ ههی  رهماجیا ق:هدق یب هو،م گ ۀا، ناهبیده ، بین مه

م جه د  یه ل:پت ن هو   را، آنیه  به  ت جهت بهت شهیا کره

انائت ویدد.

 

 عراجم

Almassi, M., Kiani, Sh., & Lovimi, N. (2009). Fundamentals of agricultural mechanization. Jangal Pub.  

(in Persian) 

Anon. (2018). Agricultural Statistics. Vol. 3. Deputy of Planning and Economy, Ministry of Jihad Agriculture 

Publications to Medicinal Plants in Low-Interest Lands for Sustainable Employment, Tehran, Iran.  

(in Persian) 



 

Agricultural Mechanization & Systems Research 

23(81), 2022 

16 

 1-18ص /1401 بهار/81شماره  /23ها و مکانيزاسيون کشاورزی/جلد تحقيقات سامانه    

Brasili, A., Epifani, P., & Helg, R. (2000). On the Dynamics of Trade Patterns CESPRI. Working Paper, 115, 

233-258. 

Chagomoka, T., Afari-Sefa, V., & Pitoro, R. (2014). Value chain analysis of traditional vegetables from 

Malawi and Mozambique. International Food and Agribusiness Management Review. 17(4), 59-86. 

Yilmaz, D., Ekinci, K., Dilmacunal, T., & Erbas, S. (2011). Effect of harvesting hour on some physical and 

mechanical properties of Rosa damascena Mill. Journal of the Science of Food and Agriculture. 91(9), 

1585-90. 

Dilami, A., Mohammadi, H., & Borjian, A. (2009). Investigation of trends and factors affecting the export 

of licorice and cumin medicinal plants in Iran. New Agricultural Knowledge, 4(11), 31-42, 11 (in Persian) 

Hristina, N., & Maria, G. (2017). Rosa damascena essential oils: a brief review about chemical composition 

and biological properties. Trends in Phytochemical Research (TPR). 1(3), 111-128. 

Jovović, R., & Janković, D. (2008). Swot analysis and identification of the needs, potential and development 

strategies of the fruit and vegetable sector in Montenegro. Applied Studies in Agribusiness and 

Commerce-Agro inform Publishing House. 12, 15-20. 

Kashfi Bonab, A. (2010). Comparative economic advantage of cultivation and trade of medicinal plants in 

Iran and its value in world markets. Business Studies, 1, 1-4. (in Persian) 

Khanavi, M., Haji Akhoondi, A., Amin, G., & Shams Ardakani, M. (2010). A look at medicinal plant 

attractions in Iran and the world. Quarterly Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 1(1), 

1-4. (in Persian) 

Kovacheva, N., Rusanov, K., & Atanassov, I. (2010). Industrial cultivation of oil bearing rose and rose oil 

production in bulgaria during 21st century, directions and challenges. Biotechnology & Biotechnological 

Equipment, 24(2), 1793-1798.  

Moharram Nezhad, N. (2006). Environmental management and planning. Miran Pub. (In Persian) 

Nasabian, Sh., Gholam Hosseini, T., & Jebal Ameli, F. (2012). Comparison of comparative advantage of 

Iranian medicinal plants exports with other exporting countries (Case study: Fennel, Anise, Anise and 

Coriander). Quarterly Journal of Economic Modeling, 6(2), 1-4. (in Persian) 

Omidbeigi, R. (2008). Attention to medicinal plants in low-interest lands for sustainable employment. 

Proceeding of the First Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran. 

Dec. 21. Shoushtar, Iran. (in Persian) 

Rahmani, A., & Tabaei-Aghdae, R. (2014). Effect of Cow manure rate on essential oil content of rosa 

damascena Mill. Journal of Medicinal Plants and By-Products, 1, 89-91(in Persian) 

Toluei, Z., Hosseini Tafreshi, S. A., & Arefi Torkabadi, M. (2019). comparative chemical composition 

analysis of essential oils in different populations of damask rose from Iran. Journal of Agricultural 

Science and Technology, 21(2), 423-437. 

Yu, S., Yang, X., & Li, G. (2013). SWOT analysis and countermeasures on development of sweet potato 

industry in Ziyum county. Asian Agricultural Research, 5(5), 40-43. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yilmaz%2C+Deniz
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ekinci%2C+Kamil
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dilmacunal%2C+Tuba
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Erbas%2C+Sabri
https://jast.modares.ac.ir/search.php?sid=23&slc_lang=en&auth=Toluei
https://jast.modares.ac.ir/search.php?sid=23&slc_lang=en&auth=Hosseini+Tafreshi
https://jast.modares.ac.ir/search.php?sid=23&slc_lang=en&auth=Arefi+Torkabadi
https://jast.modares.ac.ir/article-23-14811-en.pdf
https://jast.modares.ac.ir/article-23-14811-en.pdf
https://jast.modares.ac.ir/index.php?sid=23&slc_lang=en
https://jast.modares.ac.ir/index.php?sid=23&slc_lang=en
https://jast.modares.ac.ir/browse.php?mag_id=1202&slc_lang=en&sid=23


 

Agricultural Mechanization & Systems Research 

23(81), 2022 

17 

 مهيدی و همکارانت                                                                                                               ... یگ  محمد ۀو توسل یبرداربهره تیریمد یراهبردها

Zarifneshat, S., Mazhari, M., & Saeidi Rad, M. H. (2014). Strategies for improving and developing 

agricultural mechanization in saffron farms using the Strategic Factors Analysis (SWOT) approach. 

Journal of Agricultural Systems Engineering and Mechanization Research, 16(65), 65-78. (in Persian) 

Zarifneshat, S., Saeidi Rad, M. H., Mahdinia, A., & Nazarzadeh Oghaz, S. (2015). Investigation of saffron 

land preparation and planting status and suggestion of suitable mechanized method. Research Report. 

No. 45488. Khorasan Razavi Agricultural Research Center. (in Persian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agricultural Mechanization & Systems Research 

23(81), 2022 

18 

 1-18ص /1401 بهار/81شماره  /23ها و مکانيزاسيون کشاورزی/جلد تحقيقات سامانه    

 

 

 

 

Exploitation Management and Development Strategies of Rosa Damascena 

with the Aim of using Appropriate Technology in Iran 

 

F. Tamhidi, M. Almassi*, M. Ghahderigani and H. Bakhoda 

 

*Corresponding Author: Professor of Agricultural Systems Engineering Department, Science and Research Unit 

of Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: morteza.almassi@gmail.com 

Received: 12 January 2021, Accepted: 2 November 2021 

http://doi:10.22092/AMSR.2021.353223.1377 

 

Abstract 

Iran has special potentials in the field of medicinal plants, a field that have received less attention. The 

purpose of this study was to investigate the status of different stages of production of Rosa damascena and 

to select appropriate strategies for selecting and developing appropriate technology in the country to lower 

the costs of production. The research method was descriptive-analytical. The method of collecting statistics 

and information required for the research was using a questionnaire and face-to-face interviews with farmers 

and experts producing and studying medicinal plants in three provinces: Isfahan, Kerman and Fars. The total 

number of questionnaires (Cochran method) in this study was 60. In this research, SWOT analysis model 

was used to investigate the mechanization situation in different stages of medicinal plant production Factors 

such as strength, weakness, opportunity and threat have been identified and analyzed in the matrix. Based on 

the research results, in the evaluation matrix of internal factors (weakness and strength), the sum of the final 

score was 2.75, which showed that the strengths were higher than the weaknesses. Also, the matrix of external 

factors (threat and opportunity) with a total score of 2.83 showed that in the current situation, it was possible 

to show an appropriate strategic response to threats by strengthening opportunities. Therefore, aggressive 

strategy (SO) was found the best strategy to move towards improving and developing mechanization in Rosa 

damascena farms in those provinces. Top strategies were also identified through quantitative strategic 

planning matrix or QSPM in offensive strategy. 
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