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گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان های سرمایهاین تحقیق به منظور بررسی و شناخت اولویت

و بلوچستان انجام گردید. ابزار سنجش پرسشنامه ساختارمندی بود که روایی و پایایی آن با استفاده از 

از خبرگان حوزه گیاهان دارویی  نفر 30دیدگاه متخصصان و آلفای کرونباخ تأیید شد. نمونه مورد مطالعه 

گذاری در صنعت گیاهان های سرمایهاستان بود. نتایج تحقیق نشان داد که میزان توجه فعلی به زمینه

ها در توسعه این صنعت است. از طرفی، در مرحله داری کمتر از میزان تأثیر این زمینهدارویی به طور معنی

و  "تولید بذور اصالح شده"و  "تولید کودهای ارگانیک"ر زمینه گذاری دقبل از کاشت اولویت با سرمایه
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ترین مواد ترین زمان برداشت با توجه به بیشترین و با کیفیتفناوری تشخیص مناسبتولید " و  "دارویی

 آرایشی خوراکی، آروماتیک اولیه مواد تولید"چنین در مرحله فرآوری گیاهان دارویی، بود. هم "مؤثره

 "آالت فرآوری گیاهان داروییتولید تجهیزات و ماشین"و  "دارویی گیاهان عصاره و دارویی و بهداشتی

عیین ت"بندی و حمل و نقل گیاهان دارویی نیز گذاری قرار گرفت. در مرحله بستهدر اولویت سرمایه

بندی های مربوط به ارزیابی میزان رعایت استانداردهای جهانی در بستهاستانداردهای مورد نیاز و فناوری

اندرکاران بازاریابی و صادرات و توسعه آموزش دست"و در مرحله بازاریابی و صادرات،  "گیاهان دارویی
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 مقدمه

 جهانی، خواربار سازمان گزارش بر اساس

 حال در که دارویی جهانی گیاهان تجارت ارزش

 است، دالر میلیارد صد حدود سالیانه در حاضر

 دالر تریلیون پنج رقم به میالدی 2050سال  در

فائو  .(Azarkish et al., 2014) رسید خواهد

(FAO, 2002 در گزارش خود بر اهمیت )

گیاهان دارویی نه تنها در مصرف سنتی آن، بلکه 

نوان راهبردی برای افزایش درآمد به ع

خانوارهای روستایی تأکید کرده و میزان تقاضا 

برای آن را دارای روند افزایشی دانسته است. 

حال  صنعت گیاهان دارویی در کشورهای در

تواند ابزار بسیار مناسبی جهت بهبود توسعه می

سیستم بهداشت و درمان این کشورها شده و با 

 Bukar) ی نیز داشته باشندصادرات آنها ارزآور

et al., 2016 به عقیده ایشان هم اکنون .)

های بسیاری را کشورهای در حال توسعه هزینه

کنند، در حالی که صرف واردات دارو می

های قسمت مهمی از آن با استفاده از ظرفیت

داخلی به ویژه در حوزه گیاهان دارویی قابل 

گیاهی تولید است. در بسیاری از کشورها طب 

بخش مهمی از سیستم درمانی آنها شده است 

(Amiri Oghdaei and Zare Zardbini, 

(. البته سرانه دارویی در کشورهای 2014

مختلف متفاوت است. بطور مثال در کشورهای 

و  58/0، 2/1نیجریه، هند و سریالنکا به ترتیب 

دالر است ولی در کشورهای توسعه  75/0

اپن و آمریکا به ترتیب ای مانند آلمان، ژیافته

 ,.Bukar et alدالر است ) 1/35و  5/38، 4/53

( و در آمریکا، استرالیا، فرانسه و کانادا به 2016

درصد مردم از  21و  32، 42، 81ترتیب 

 استفاده درمان برای مکمل و گیاهی داروهای

  .(Azarkish et al., 2014)کنند می

 و همکاران های پژوهشی نورحسینییافته

(2016 et al.,Noorhoseini  در خصوص )

 ترویجی -آموزشی و اقتصادی هایفعالیت

دارویی  زیرکشت گیاهان سطح بر توسعه اثرگذار

 طریق بازدید، از هاآموزش برگزاری که داد نشان

 دارای دارویی گیاهان بر کشت تأکید و شناسایی

 طریق از هاآموزش ارائه بیشتر، دارویی تأثیرات

 در نوشتاری شنیداری، دیداری، هایرسانه

دارویی و همچنین  گیاهان کشت راستای

برای  کم سود با اعتباری مالی پرداخت تسهیالت

مهمترین  این گیاهان بردن کشت زیر به

 بر اثرگذار ترویجی و اقتصادی هایفعالیت

از طرفی  .باشنداین محصوالت می کشت توسعه

دارویی  گذاری در تولید ارگانیک گیاهانسرمایه

نیز باید مورد توجه قرار گرفته و تأکید فراوانی 
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 گذاری در این حوزه صورت پذیردبر سرمایه

(2015Akbarzadeh,  این محقق به این نتیجه .)

 صورت به دارویی گیاهان رسیده است که تولید

 جدید شغلی هایفرصت باعث ایجاد ارگانیک

به خصوص در زمینه  نوین هایفناوری براساس

برخی پژوهشگران بر این  شود.آوری میفر

توسعه گیاهان دارویی باید از طریق باورند که 

علمی و به روز کردن اطالعات کشاورزان، 

برداری بهینه از گیاهان بازاریابی موفق، بهره

ها دنبال شود. یکی از دارویی و حذف واسطه

تواند اشتغال موضوعاتی که به صورت ویژه می

گیاهان دارویی است و در  ایجاد کند، موضوع

های گیاهان دارویی این راستا ایجاد دهکده

 ,Sadeghi) تواند نقش زیادی داشته باشدمی

در تحقیق دیگری چهار عامل: حمایت  (.2014

محدود از توسعه صنعت گیاهان دارویی، 

دسترسی ضعیف به این گیاهان، نبود راهبرد و 

ماد های فضایی و عدم اطمینان و اعتمحدودیت

از جمله عوامل مؤثر بر عدم توسعه صنعت 

 Noorhosseini et) گیاهان دارویی شناخته شد

al., 2017 .) 

 مناسب تجاری هاینام گسترش و ایجاد با

 زمینه مشاوره، ارائه و کیفیت بهبود معتبر، و

 مختلف گیاهان دارویی و هایاز شکل استفاده

 شودمی فراهم آنها کاربرد افزایش

(Heidarzadeh et al., 2014). ،از طرفی 

های نوین و کارگیری روشسازی، بهفرهنگ

بهداشتی در توزیع و فروش، افزایش دانش 

فروشندگان، گسترش آموزش طب گیاهی، بهبود 

و توسعه صنایع فرآوری، استاندارد کردن گیاهان 

گیاهان دارویی دارویی، ترغیب و آموزش کشت 

ی در زمینه فروش بیمه آنها، تدوین قوانین مدن و

و تجویز آنها به بهبود و توسعه بازار این 

 Amiri Oghdaei) کندمحصوالت کمک می

2014and Zare Zardbini, ) . در پژوهش

دیگری عوامل اقتصادی )شامل: بازاریابی، قیمت

ای(، عوامل گذاری و وجود بازارهای منطقه

های حفاظت زیست محیطی )شامل: دستورالعمل

، مناطق حفاظت شده(، عوامل هااز گونه

فرهنگی )شامل: ثبت دانش بومی،  -اجتماعی

وجود کشاورزان عالقمند( و دولتی )شامل: 

های سازی مکانیزممجوزهای قانونی و ساده

های مؤثر بر حمایتی( از جمله عوامل و شاخص

کشت و توسعه گیاهان دارویی شناخته شده 

 پژوهشی در چین (.Negi et al., 2018بود)

میالدی اولویت  90نشان داد که در دهه 

گذاری در این صنعت تولید داروهای سرمایه

گیاهی بوده است و از این طریق رشد و توسعه 
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-Da)صنعت گیاهان دارویی دنبال شده است 

Yuan et al., 1996) . جوامع روستایی بعد از

کماکان به مصرف گیاهان مهاجرت به شهرها نیز 

د و مروج مصرف در دهندارویی ادامه می

 ,.Romanus et al) های شهری هستندمحیط

گذاری در زمینه تولید و (. بنابر این سرمایه2018

های مختلف آموزشی مورد تأکید انتشار رسانه

 شمالای در قرار گرفته است. نتایج مطالعه

 گیاهان در خصوص ابعاد اقتصادی پاکستان

 از لیمح افراد آگاهی عدم که داد نشان دارویی

 وارد موجب گیاهان و دارویی اقتصادی اهمیت

 و تولید گیاهی پوشش به خسارت شدن

 Sher etاست ) شده گیاهی داروهای نامناسب

al., 2013).  بنابراین تأکید شده است که اولویت

گذاری در این صنعت توانمندسازی منابع سرمایه

 باشد.اندرکار میانسانی دست

یعی یکی از ایران به واسطه شرایط طب

مناطق جغرافیایی مستعد تولید گیاهان دارویی 

نظیر  ژنتیکی بی تنوع به توجه در جهان است. با

گونه گیاهی  هزار 8حدود  کشور تاکنون گیاهی

که  شده گونه دارویی در ایران شناسایی 800و 

 است جهان گیاهی هایدرصد گونه 31 از بیش

(2010Kashfi Bonab, عرصه .) میلیون 31 

های جنگل میلیون هکتاری 14 و مراتع هکتاری

 به و بوده دارویی گیاهان رویش مناسب کشور

 تنها انسانی کارآمد، نیروی اعتبار و کمبود علت

 پوشش تحت هاآن از هکتار میلیون یک

 Azarkish et)قرار دارد دارویی های گیاهانطرح

al., 2014).  از طرفی علیرغم افزایش گرایش به

ن و رونق بازار آنها در جهان، هنوز این گیاها

جایگاه این گیاهان در پیشگیری و درمان 

 ,WHOها در ایران مطلوب نیست )بیماری

 بازارهای ارزش اخیر، هایسال (. در2011

 دارویی گیاهان شامل که داروهای گیاهی جهانی

خوبی  رشد با همواره آنهاست، هایفرآورده و

 دارویی گیاهان که آنجا و از بوده افزایش رو به

 از )برداشت گیاهان سالمت دلیل به ایران،

 در رویش طعمی،خوش های طبیعی(،عرصه

کارشناسان  دانش مندی ازبهره و مختلف اقلیم

جهان برخوردار  در خاصی توانمند، از موقعیت

(، ضروری است که برای Rezaei, 2015) است

-باال بردن استانداردهای تولید و فرآوری برنامه

فعالیت افزایش ریزی جامعی صورت گیرد. 

مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، افزایش سطح زیر 

-کشت، ورود محصوالت به بازار داخلی و بین

های المللی و میزان سرانه مصرف از شاخص

رشد در این صنعت بوده و افزایش تعداد 

های فعال دانش بنیان، داروهای گیاهی، شرکت
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ها نشان متکدهتربیت نیروهای متخصص و سال

 ,Assareh)ها دارد از پیشرفت این شاخص

2014 .) 

استان سیستان و بلوچستان یکی از 

های پهناور کشور است که ظرفیت باالیی استان

در توسعه صنعت گیاهان دارویی دارد. متأسفانه 

های توسعه در اغلب این استان از لحاظ شاخص

موارد جزء مناطق محروم بوده و از جمله 

های آن نرخ باالی بیکاری به خصوص شچال

بین جوانان است. با توجه به شرایط محیطی 

تواند مناسب، توسعه صنعت گیاهان دارویی می

راهبرد بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال و ارزش 

ماده اینکه  با توجه بهافزوده در استان باشد. 

از سایر مناطق  استان بیشتر مؤثره گیاهان دارویی

عت مذکور دارای ظرفیت باالیی در ، صناست

 وضعیت اشتغال و اقتصاد مردم منطقهبهبود 

. این استان عالوه بر (Pakzad, 2016)است 

های سازمانی های طبیعی از ظرفیتظرفیت

مناسبی نیز جهت توسعه صنعت گیاهان دارویی 

توان به مرکز برخوردار است که از آن جمله می

ان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی است

پژوهشی  مرکزکشاورزی زاهدان،  آموزش جهاد

دارویی و زینتی دانشگاه سیستان و  گیاهان

و واحدهای آموزش عالی کشاورزی  بلوچستان

اشاره نمود که متأسفانه در راستای توانمندسازی 

برداران صنعت گیاهان دارویی استان به بهره

ها استفاده نشده است. خوبی از این ظرفیت

 Heidari et) مطالعات حیدری و همکاران نتایج

al.,2014 در منطقه مکران استان سیستان و )

 اطالعاتی بانک احداث بلوچستان نشان داد که با

 تخصصی مراکز ایجاد و دارویی گیاهان زمینه در

 کاشت، صحیح هایروش برای زمینه مشاوره در

 بازاریابی و دارویی، محصوالت تولید و فرآوری

ا به ویژه از طریق تجارت آنه تجارت

-اشتغال نوین هایفرصت توانمی الکترونیکی،

 منطقه این پیشرفت برای کارآفرینی، و زایی

الزمه دستیابی به این موقعیت،  .بوجود آورد

گذاری در صنعت گیاهان دارویی توسعه سرمایه

استان است. با این وجود، این صنعت پر ظرفیت 

ت که مهمترین هایی مواجه اساستان با چالش

دار و های اولویتزمینهعدم شناخت ها آن

 ,Valizadehگذاری است )اقتصادی برای سرمایه

این موضوع مسئله تحقیق حاضر  و (2014

حال حاضر  الزم به ذکر است که دراست. 

تحقیقات متعددی در حوزه گیاهان دارویی در 

-حال انجام است اما بیشتر تحقیقات و سرمایه

ر این حوزه بر ترکیبات، خواص و ها دگذاری

 اثرات درمانی گیاهان تمرکز دارند و 
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گذاری و بازاریابی این محصوالت کمتر سرمایه

 Amiri oghdaei)مورد توجه قرار گرفته است 

and Zare Zardbini, 2014 در گزارش نقشه .)

راه صنعت گیاهان دارویی کشور به انجام 

ازهای بازار مطالعات بازار و شناخت سالیق و نی

بنابراین (. Sefidkon, 2015) اشاره شده است

های توسعه این صنعت یکی از مهمترین اولویت

بخش بازاریابی، بازاررسانی و امور بازرگانی 

های انجام باشد. با عنایت به نتایج بررسیمی

شده، ظرفیت بالقوه صنعت گیاهان دارویی در 

ذاری گاستان سیستان و بلوچستان، نقش سرمایه

 -در این صنعت را در کاهش مشکالت اقتصادی

دهد. در عین حال عوامل و اجتماعی نشان می

های متعددی وجود دارد که شناخت آنها، چالش

گذاری در توسعه این صنعت های سرمایهزمینه

 دهد.را شفاف نشان می

 هامواد و روش

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ 

ها، پیمایشی و از لحاظ نوع دهنوع گردآوری دا

ها، توصیفی است. هدف تحقیق تحلیل داده

گذاری های سرمایهبندی زمینهشناخت و اولویت

های مختلف صنعت گیاهان دارویی در حوزه

استان سیستان و بلوچستان بود. جامعه آماری 

نفر از کارشناسان و محققین خبره گیاهان  30

ان بود که با های مختلف استدارویی شهرستان

همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 

دارویی و طب ایرانی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری تعیین و به صورت سرشماری 

ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه

بود که روایی آن با استفاده از پنل متخصصین و 

خ پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونبا

های مختلف( تأیید شد. برای بخش 7/0)باالی 

های پرسشنامه مشتمل بر پنج بخش: ویژگی

قبل از کاشت "گذاری های سرمایهفردی، زمینه

، "داشت، برداشت و انبارداری"، "و کاشت

و  "بندی و حمل و نقلبسته"، "فرآوری"

گویه بود. به  46با  "بازاریابی و صادرات"

ری شفاف از وضعیت منظور دستیابی به تصوی

ها از پاسخگویان خواسته شد که میزان اولویت

های تأثیرگذار بر توجه فعلی به عوامل و زمینه

توسعه صنعت گیاهان دارویی استان و میزان 

تأثیر آنها در روند توسعه این صنعت در استان را 

 10ای از صفر)عدم توجه یا اهمیت( تا با نمره

شخص سازند. )حداکثر اهمیت یا تأثیر( م

، دارای 5های با میانگین زیر بنابراین گویه

و  "اهمیت یا تأثیر کمتر از حد متوسط"

اهمیت "، دارای 5های با میانگین باالتر از گویه

تعریف شدند.  "یا تأثیر بیشتر از حد متوسط
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 بندی زمینه های سرمایه گذاری از برای اولویت

ی و میزان توجه فعل روش تفاضل میزان تأثیر

ها جهت تجزیه و تحلیل داده استفاده شده است.

های و آماره SPSS18از نرم افزار آماری 

توصیفی میانگین، انحراف معیار و آزمون 

 گرفته شد. باطی ویلکاکسون بهرهاستن

 نتایج و بحث

درصد از پاسخگویان  64اساس نتایج  بر

درصد  26دارای مدرک تحصیلی دکتری، 

درصد مدرک  10کارشناسی ارشد و تنها 

کارشناسی داشتند. همچنین حدود نیمی از 

 بیوتکنولوژیهای زراعت، پاسخگویان در رشته

و تولید و  زراعی گیاهان یزیولوژی، فگیاهی

فرآوری گیاهان دارویی تحصیل کرده بودند، از 

سال  9درصد از پاسخگویان کمتر از  46طرفی، 

سابقه کار در بخش کشاورزی داشته و حدود 

 19درصد بین  33سال،  18تا  10رصد بین د 13

 27درصد دارای بیش از  7سال و حدود  27تا 

سال سابقه کار در این بخش بودند) با میانگین 

سال(. در حوزه گیاهان دارویی  14/12سابقه کار 

 43/10نیز میانگین سابقه فعالیت پاسخگویان 

درصد افراد کمتر از  60سال تعیین شد و حدود 

قه کار داشتند. از طرفی، در حوزه سال ساب 7

بندی، فروش داخلی و تولید، فرآوری، بسته

، 8/4تولید داروهای گیاهی به ترتیب دارای 

سال سابقه فعالیت  1و  83/2، 56/0، 56/1

بودند. مشخصات مذکور نشانگر توان علمی، 

های کاربردی ایشان برای تجربی و مهارت

 شرکت در این تحقیق بود.

های تحقیق در بخش اولویت هاییافته

گذاری قبل از کاشت و کاشت گیاهان سرمایه

 11دارویی نشان داد که میانگین میزان توجه به 

گذاری در صنعت موضوع و برنامه سرمایه

 5گیاهان دارویی استان در حال حاضر کمتر از 

( است. این نتیجه بیانگر وضعیت 31/3)

ز کاشت گذاری در مرحله قبل انامطلوب سرمایه

و کاشت گیاهان دارویی است. همچنین میزان 

گذاری در این مرحله های سرمایهتأثیر زمینه

( محاسبه شد که حاکی از تأثیر 44/8) 5بیشتر از 

باالی آنها در توسعه صنعت گیاهان دارویی 

نتایج آزمون ویلکاکسون هم مؤید وجود است. 

دار بین میزان توجه فعلی و میزان اختالف معنی

گذاری در توسعه این های سرمایهتأثیر اولویت

بر اساس امتیاز اولویت نیز، دو گویه  .صنعت بود

تولید کودهای ارگانیک مورد نیاز مزارع گیاهان »

بیشترین « تولید بذور اصالح شده»و « دارویی

 (. 1اهمیت را داشتند )جدول 
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 "ییدارو اهانیقبل از کاشت و کاشت گ"ر مرحله گذاری دهای سرمایهتوزیع آماری و اولویت زمینه -1جدول 

میزان توجه فعلی به 

 موضوع
 گذاریهای خرد سرمایهزمینه

میزان تأثیر در توسعه 

امتیاز  صنعت گیاهان دارویی

 اولویت

آزمون 

 ویلکاکسون

انحراف 

 معیار
 میانگین میانگین

انحراف 

 معیار

Z sig 

 000/0 -559/4 18/6 172/1 07/9 از مزارع گیاهان داروییتولید کودهای ارگانیک مورد نی 89/2 082/2

 000/0 -551/4 83/5 147/1 17/9 تولید بذور اصالح شده 33/3 689/2

 000/0 -548/4 81/5 248/1 40/8 تولید سموم ارگانیک مورد نیاز مزارع گیاهان دارویی 59/2 341/2

 000/0 -562/4 67/5 874/1 93/8 آزمون و اصالح خاک 26/3 347/2

 000/0 -467/4 26/5 650/1 03/9 سازی سیستمهای آبیاری نوین در مزرعهطراحی و پیاده 78/3 792/2

 000/0 -479/4 03/5 977/1 43/8 خاک PHهای ارزیابی نوع خاک و میزان فناوری 41/3 912/2

 000/0 -473/4 83/4 315/1 83/8 تولید نشاء و قلمه گیاهان دارویی 00/4 236/2

 000/0 -381/4 81/4 490/2 73/7 های کنترل شرایط محیطیبکارگیری فناوری 93/2 688/2

774/2 19/3 
های افزایش کمیت و کیفیت مواد مؤثره با شناخت شیوه

 اصالح عملیات قبل از کاشت و کاشت گیاه دارویی
80/7 883/1 61/4 

985/3- 000/0 

 

136/2 11/4 
سازی زمین و آموزش تولیدکنندگان در زمینه آماده

 کاشت گیاهان دارویی
33/8 470/1 22/4 

385/4- 

000/0 

165/2 93/2 
سازی زمین و آالت ویژه آمادهتولید تجهیزات و ماشین

 کاشت گیاهان دارویی
07/7 258/2 14/4 

974/3- 000/0 

 

 - 44/8 کل 31/3 -

گذاری در مرحله های سرمایهدر قسمت زمینه

یتتی دارو اهتتانیگ یداشتتت، برداشتتت و انبتتاردار

مشخص شد که میانگین میتزان توجته بته هفتت     

 5گتذاری در وضتعیت کنتونی زیتر     زمینه سرمایه

دهنتده شترایط   ( است و ایتن نتیجته نشتان   24/3)

هتا استت.   گذاری در ایتن حتوزه  نامطلوب سرمایه

همچنین میزان تأثیر همه موارد متورد بررستی در   

( 41/8) 5توسعه صنعت گیاهان دارویی بتاالتر از  

گذاری در بوده و این نتیجه مؤید تأثیر زیاد سرمایه

باشتد.  هتا در توستعه ایتن صتنعت متی     این حوزه

بیتتانگر ایتتن بتتود کتته اختتتالف  جینتتتابخشتتی از 

داری بین میتانگین میتزان توجته کنتونی بته      معنی

 داشتتت،"گتتذاری در حتتوزه هتتای ستترمایهزمینتته

یر با میزان تتأث  (10از  24/3)"انبارداری و برداشت

( وجتود  10از  41/8آنها در توسعه ایتن صتنعت )  

دارد. همچنین از بین هفت موضوع مورد بررستی  

 گیاهتان  برداشتت  تولید» هایدر این مرحله، زمینه

 زمتان  تترین مناستب  تشخیص فناوری»و « دارویی
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 تترین  کیفیتت  بتا  و بیشتترین  به توجه با برداشت

-ایهباالترین اولویت را در فرایند سرم« مؤثره مواد

(. در بختتش 2انتتد )جتتدولگتتذاری کستتب کتترده

گذاری در مرحله فرآوری نیز، های سرمایهاولویت

مشخص شد که میانگین میتزان توجته بته چهتار     

 5گذاری در شرایط حاضتر کمتتر از   حوزه سرمایه

( بتتوده و ایتتن یافتتته حتتاکی از وضتتعیت   75/3)

نامطلوب میزان توجه به سرمایه گذاری در مرحله 

هان دارویی است. همچنین میزان تأثیر فرآوری گیا

 5گذاری در این مرحله باالتر از های سرمایهزمینه

( محاسبه گردید که حتاکی از تتأثیر بتاالی    74/8)

  آنها در توسعه این صنعت است.

 "ییدارو اهانیگ یداشت، برداشت و انباردار" گذاری در مراحلهای سرمایهزمینه توزیع آماری و اولویت -2 جدول

 "فرآوری گیاهان دارویی"و 

میزان توجه فعلی 

 به موضوع
 گذاریهای خرد سرمایهزمینه

میزان تأثیر در 

توسعه صنعت 

 گیاهان دارویی
امتیاز 

 اولویت

 آزمون ویلکاکسون

انحراف 

 معیار
 میانگین میانگین

انحراف 

 معیار

Z Sig 

 000/0 -517/4 58/5 577/1 17/8 ان داروییآالت خاص برداشت گیاهتولید تجهیزات و ماشین 59/2 153/2

293/2 52/3 
فناوری تشخیص مناسب ترین زمان برداشت با توجه به 

 بیشترین و با کیفیت ترین مواد مؤثره 
80/8 495/1 28/5 

553/4- 000/0 

 000/0 -358/4 14/5 025/2 03/8 های نگهداری و انبارداری سازی فناوریتولید و پیاده 89/2 236/2

019/2 00/3 
سازی فناوری مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها تولید و پیاده

 در مزرعه گیاهان دارویی
13/8 925/1 13/5 

441/4- 000/0 

151/2 63/3 
های اصالح سیستمهای آبیاری تحت فشار مزارع و گلخانه

 تولید گیاهان دارویی
69/8 365/1 06/5 

479/4- 000/0 

 000/0 -495/4 06/5 262/1 83/8 و انبارداریداشت، برداشت در زمینه نندگان تولیدکآموزش  77/3 657/1

 000/0 -557/4 00/5 208/1 30/8 احداث انبارهای گیاهان دارویی و سردخانه 30/3 918/1

 - 41/8 کل 24/3 -

 "فرآوری گیاهان دارویی"در مرحله  گذاریهای خرد سرمایهزمینه

669/2 74/3 
 دارویی و بهداشتی آرایشی خوراکی، آروماتیک لیهاو مواد تولید

 دارویی گیاهانعصاره و
30/9 

512/

1 
56/5 

472/4-  000/0  

167/2 19/3 
 آالت فرآوری گیاهان داروییتولید تجهیزات و ماشین

40/8 
329/

1 
21/5 

550/4-  000/0  

833/1 81/3 
 فرموالسیون گیاهان دارویی

69/8 
713/

1 
88/4 

481/4-  000/0  

767/1 26/4 
 آموزش دست اندرکاران صنعت فرآوری گیاهان دارویی

57/8 
382/

1 
31/4 

560/4-  000/0  

  74/8 کل 75/3 
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اولیته   متواد  تولید»بر اساس امتیاز اولویت نیز، دو 

 و دارویتی  و بهداشتی آرایشی خوراکی، آروماتیک

تولیتتد تجهیتتزات و »و « دارویتتی عصتتاره گیاهتتان

بیشتترین  « دارویتی  آالت فترآوری گیاهتان  ماشین

اهمیت را داشتند. نتایج آزمتون ویلکاکستون هتم    

داری بین میزان توجه فعلی به معنی بیانگر اختالف

ها و میزان تأثیر آنها در گذاری در این زمینهسرمایه

توسعه صنعت یاد شده بود. ایتن نتیجته مؤیتد آن    

هتا در  است که با وجتودی کته تتأثیر ایتن برنامته     

هان دارویتی استتان سیستتان و    توسعه صنعت گیا

بلوچستان بسیار با اهمیت و ارزشمند استت ولتی   

گذاری در تحقق این میزان توجه کنونی به سرمایه

 (.2)جدول  ها بسیار پایین استبرنامه

( 3های مندرج در جدول )با عنایت یافته

و حمل  یبندبستهگذاری در مرحله سطح سرمایه

شرایط کنونی  یی استان دردارو اهانیو نقل گ

های مناسب نبوده و میانگین توجه به زمینه

گذاری در این مرحله، بسیار کمتر از حد سرمایه

( است. در حالی که میزان 10از  88/2متوسط )

ها در توسعه گذاری در همه زمینهتأثیر سرمایه

صنعت گیاهان دارویی باالتر از حد میانگین 

های ی زمینهبند( است. نتایج اولویت10از  61/8)

-گذاری در این مرحله نشان داد که سرمایهسرمایه

تعیین استانداردهای مورد »های گذاری در حوزه

« بندی و حمل و نقل گیاهان دارویینیاز در بسته

های مربوط به ارزیابی میزان رعایت فناوری»و 

استانداردهای جهانی در بسته بندی گیاهان 

از طرفی،  رخوردارند.باالتری باز اولویت« دارویی

نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که اختالف 

داری بین میزان توجه در وضعیت کنونی و معنی

میزان تأثیر همه پنج شاخص مورد بررسی در 

)جدول  توسعه صنعت گیاهان دارویی وجود دارد

های های تحقیق در بخش اولویت(. یافته3

ادرات گذاری در مرحله بازاریابی و صسرمایه

گیاهان دارویی استان بیانگر آن بود که میانگین 

گذاری کمتر میزان توجه به هشت موضوع سرمایه

( است. این نتیجه حاکی از وضعیت 3) 5از 

-گذاری در برنامهنامطلوب میزان توجه به سرمایه

های مختلف این مرحله بود. همچنین میزان تأثیر 

عه گذاری در این هشت زمینه بر توسسرمایه

( محاسبه 04/9) 5صنعت گیاهان دارویی بیشتر از 

آموزش »اساس امتیاز اولویت نیز دو برنامه  شد. بر

اندرکاران بازاریابی و صادرات گیاهان دست

توسعه بازاریابی و فروش مجازی »و « دارویی

بیشترین اولویت را کسب نمودند. « گیاهان دارویی

-معنینتایج آزمون ویلکاکسون حاکی از اختالف 

های هشتگانه دار بین میانگین میزان توجه به زمینه

فوق در شرایط حاضر و میانگین میزان تأثیر آنها 

در توسعه صنعت گیاهان دارویی استان بود. به 

ها در توسعه عبارتی با وجودی که تأثیر این برنامه
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صنعت گیاهان دارویی استان زیاد ارزیابی شد ولی 

های گذاری در برنامهایهمیزان توجه کنونی به سرم

داری با یاد شده بسیار پایین بوده و تفاوت معنی

 (.3وضعیت مطلوب دارد)جدول 

با توجه به گستردگی گیاهان دارویی بومی و 

برداران ماهر، مراکز طبیعی استان، وجود بهره

آموزشی و پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی و 

با  عزم ملی به کاهش فقر و بیکاری در استان

های موجود گیاهان دارویی، استفاده از ظرفیت

گذاری در این ریزی و برای توسعه سرمایهبرنامه

صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

مطالعات بسیاری از پژوهشگران از جمله 

 ,.Noorhoseini et alنورحسینی و همکاران )

 Heidarzadeh et(، حیدرزاده و همکاران )2016

al., 2014،) ( نصابیان و همکارانNassabian et al., 

2013،) 

(، Azarkish et al., 2014آذرکیش و همکاران )

( و حیدری و Kashfi Bonab, 2010کشفی بناب )

( نشان داد که Heidary et al., 2014همکاران )

 در آنها هایفرآورده و دارویی گیاهان تولید

استان سیستان و بلوچستان مزیت نسبی فراوانی 

گذاری در های مسیر سرمایهارد و اگر نارسایید

این صنعت برطرف شود، افزایش تولید، ایجاد 

ارزش افزوده باالتر و صادرات محصوالت 

-پذیر است. بنابر این با افزایش سرمایهامکان

گذاری در تولید و فرآوری گیاهان دارویی 

های اقتصادی مناسبی برای استان ایجاد فرصت

های آن شناسایی دقیق زمینهشود و الزمه می

گذاری در این صنعت است. بر همین سرمایه

های اساس در تحقیق حاضر به بررسی اولویت

گذاری در صنعت گیاهان دارویی این سرمایه

 استان پرداخته شد.

-ها نشان داد که طی سالدر مجموع بررسی

گذاری مطلوب و در خور های گذشته، سرمایه

رویی استان سیستان و ظرفیت صنعت گیاهان دا

بلوچستان صورت نگرفته و در عین حال کمترین 

و « بندی و حمل و نقلبسته»های توجه به حوزه

گیاهان دارویی شده است. « بازاریابی و صادرات»

با در نظر گرفتن میزان تأثیر در توسعه صنعت 

بازاریابی »گذاری ر حوزه گیاهان دارویی، سرمایه

تواند صنعت ها میر حوزهبیش از سای« و صادرات

(. این یافته با 10از  04/9فوق را متحول سازد)

( Negi et al., 2018نتایج تحقیق نگی و همکاران)

( Heidary et al., 2014و حیدری و همکاران )

همخوانی دارد ولی با نتایج تحقیق شر و 

 Da-Yuanدایوآن ) ( وSher et al., 2013همکاران)

et al., 1996ی ندارد.( همخوان 
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بازاریابی "و  "ییدارو اهانیو حمل و نقل گ بندی بسته"گذاری در مراحل های سرمایهزمینه توزیع آماری و اولویت -3جدول 

 "و صادرات گیاهان دارویی

میزان توجه فعلی به 
در  گذاریهای خرد سرمایهزمینه موضوع

 اهانیو حمل و نقل گ بندی بسته
 ییدارو

سعه میزان تأثیر در تو
امتیاز  صنعت گیاهان دارویی

 اولویت

 آزمون
 ویلکاکسون 

انحراف 
 معیار

 میانگین میانگین
انحراف 

 Z Sig معیار

259/2 22/2 
تعیین استانداردهای مورد نیاز در 
 حوزه بسته بندی و حمل و نقل

83/8 537/1 61/6 469/4- 000/0 

496/2 33/2 
های مربوط به ارزیابی میزان فناوری
استانداردهای جهانی در بسته  رعایت

 بندی گیاهان دارویی
70/8 601/1 37/6 561/4- 000/0 

317/2 70/2 
آالت حمل و تولید تجهیزات و ماشین

 نقل گیاهان دارویی
27/8 596/1 56/5 475/4- 000/0 

184/2 67/3 
بندی زمینه بستهدرتولیدکنندگانآموزش

 داروییو حمل و نقل گیاهان
20/9 789/1 53/5 555/4- 000/0 

867/1 44/3 
آالت بسته تولید تجهیزات و ماشین

 بندی گیاهان دارویی
07/8 799/1 62/4 553/4- 000/0 

  61/8 کل 87/2 

 بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی گذاری درهای خرد سرمایهزمینه

597/2 
82/2 

اندرکاران بازاریابی و آموزش دست
 صادرات گیاهان دارویی

47/9 408/1 65/6 
634/4- 

000/0 

252/2 
93/2 

توسعه بازاریابی و فروش مجازی 
 گیاهان دارویی

48/9 214/1 56/6 
481/4- 

000/0 

742/2 
96/2 

های بازاریاب و ایجاد و توسعه شرکت
صادراتی)دارای سیستمهای خرید 

 تضمینی و ...( 
43/9 357/1 47/6 

552/4- 
000/0 

709/2 
82/2 

ای گیاهان دارویی در هایجاد بازارچه
 هر یک از شهرها

20/9 540/1 38/6 
462/4- 

000/0 

409/2 
61/3 

تحقیق در بخش  بازارهای هدف و 
ظرفیتهای صادرات گیاهان دارویی 

 ایران به این بازارها
47/9 408/1 86/5 

555/4- 
000/0 

 000/0 -490/4 63/5 402/1 63/8 تحقیقات صادرات گیاهان دارویی 00/3 582/2
 000/0 -430/4 57/5 650/1 03/8 داروییایجاد بازارچه مرزی گیاهان 46/2 822/2
 000/0 -464/4 24/5 470/1 67/8 تحقیقات بازاریابی گیاهان دارویی 43/3 700/2
  04/9 کل 3 

های بدین منظور الزم است از توسعه برنامه 

ترویج نوآوری و خالقیت بویژه در زمینه 

های ترونیکی، حمایتتجارت مجازی و الک

نتایج تحقیق مؤید آن ای صورت پذیرد. شایسته

های مختلف صنعت گیاهان بود که در بخش

گذاری وجود دارد که های سرمایهدارویی زمینه
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گذاران در توسعه این صنعت مؤثرترند و سرمایه

توانند با اطمینان بیشتری اقدام به عالقمند می

ا شامل: مراحل هگذاری کنند. این بخشسرمایه

 و برداشت داشت،"، "کاشت و کاشت از قبل"

و حمل و  یبسته بند"، "فرآوری"، "انبارداری

باشد. بر می "بازاریابی و صادرات"و  "نقل

-اساس نتایج پژوهش حاضر میانگین تأثیر حوزه

های فوق در های مربوط به هر یک از بخش

توسعه صنعت گیاهان دارویی باالتر از میانگین و 

داری با وضعیت حال حاضر به صورت معنی

آنها تفاوت داشت. این یافته با نتایج تحقیقات 

 Amiri oghdaei)امیری عقدایی و زارع زردبینی 

and Zare Zardbini, 2014 .همخوانی دارد )

این موضوع به روشنی شکاف زیاد بین توجه 

های مختلف این صنعت و میزان فعلی به حوزه

گذاری سعه آن در صورت سرمایهتأثیر آنها در تو

دهد. بخشی دیگر از نتایج تحقیق را نشان می

 و کاشت از قبل"مؤید آن بود که، در مرحله 

تولید کودهای »دو حوزه  "دارویی گیاهان کاشت

و « ارگانیک مورد نیاز مزارع گیاهان دارویی

بیشترین تأثیر را در « تولید بذور اصالح شده»

ویی دارند. این نتیجه با توسعه صنعت گیاهان دار

( در Akbarzadeh, 2015نتیجه تحقیق اکبرزاده)

گذاری در تولید ارگانیک خصوص سرمایه

گیاهان دارویی همخوانی دارد و این موضوع 

احتماال برخواسته از جایگاه فعلی تولید ارگانیگ 

 باشد. محصوالت کشاورزی در ایران می

زمینه های پژوهش توجه به دو بر اساس یافته

 برداشتت  ختاص  ماشین آالت و تجهیزات تولید»

 ترین مناسب تشخیص فناوری»و « دارویی گیاهان

 کیفیتت  بتا  و بیشتترین  بته  توجه با برداشت زمان

 و برداشتت  داشتت، "در مرحله « مؤثره مواد ترین

باالترین اولویتت را در   "دارویی گیاهان انبارداری

حلته  گتذاری دارنتد. در مر  فرایند توستعه سترمایه  

 متواد  تولید»های حوزه "فرآوری گیاهان دارویی"

 و بهداشتتتی آرایشتتی ختتوراکی، آروماتیتتک اولیتته

تولیتتد »و « دارویتتی عصتتاره گیاهتتان  و دارویتتی

« آالت فرآوری گیاهان دارویتی تجهیزات و ماشین

هتتا بتتا نتتتایج ایتتن یافتته  قتترار دارنتتد. در اولویتت 

 ,.Da-yuan et alمطالعتات دایتون و همکتاران)   

( در خصوص توسعه تولید داروهای گیاهی 1996

و حمتل و   یبنتد بسته"همخوانی دارد. در مرحله 

نیتتز نتتتایج نشتتان داد کتته  "یتتیدارو اهتتانینقتتل گ

تعیتین استتانداردهای   »هایگذاری در حوزهسرمایه

مورد نیاز در بسته بنتدی و حمتل و نقتل گیاهتان     

های مربوط به ارزیتابی میتزان   فناوری»و « دارویی

ایت استانداردهای جهانی در بسته بندی گیاهان رع

بختش از   باالتری برخوردارند.از اولویت« دارویی
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 ,Sadeghiها با نتتایج تحقیتق صتادقی )   این یافته

( در ضتترورت توستتعه گیاهتتان دارویتتی از  2014

طریق علمتی)روش استتاندارد( و بته روز کتردن     

اطالعتتات کشتتاورزان همختتوانی دارد. در مرحلتته 

ها نیز یافته "ابی و صادرات گیاهان داروییبازاری"

-آمتوزش دستتت »هتای  مؤیتد آن بتود کته حتوزه    

و « اندرکاران بازاریابی و صادرات گیاهان دارویتی 

توستتعه بازاریتتابی و فتتروش مجتتازی گیاهتتان    »

در اولویت تأثیر در توعه صنعت گیاهتان  « دارویی

ها با نتتایج تحقیقتات   این یافته دارویی قرار دارند.

( و نورحسینی Sher et al., 2013) همکاران شر و

و  (Noorhoseini et al., 2016و همکتتاران )

( در Ganjali et al., 2019) گنجعلتی و همکتاران  

خصوص ضترورت توانمندستازی منتابع انستانی     

اندر کار صنعت گیاهتان دارویتی همختوانی    دست

هتای  از طرفی دیگر، یکی از مهمترین حوزه .دارد

ر صنعت گیاهتان دارویتی ایجتاد    گذاری دسرمایه

شبکه بازاریابی و فروش داخلی و خارجی شناخته 

شده است. بخصوص با عنایت به ایتن کته تولیتد    

داروهای گیاهی در جهان و نیاز به گیاهان دارویی 

هم در داخل و هم در خارج بته شتدت در حتال    

افزایش است، بنابر این، شناخت ذائقته و ستالیق   

هتان و تترویج مصترف    غذایی و مصترفی ملتل ج  

نظتران قترار   داخلی به شدت مورد توجه صتاحب 

دارد و تحقیق حاضر نیتز بتر آن تأکیتد دارد. ایتن     

 ,Sefidkon) هتا بتا نتتایج تحقیتق ستفیدکن     یافته

( همختتوانی Sadeghi, 2015( و صتتادقی)2015

دارد و این تطتابق بته نتوعی مؤیتد آن استت کته       

های دولتی ضروری است در چارچوب یک بخش

هتای الزم بترای ورود   ریزی مناسب، مشوقبرنامه

هتای  گذاری در حتوزه بخش خصوصی به سرمایه

 یاد شده را فراهم کنند.

 های ترویجییافته

بترداری از نتتایج ایتن    رود با بهتره  انتظار می

تحقیتتق، زمینتته توستتعه اشتتتغال و کتتارآفرینی در  

 صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان

. دوهتای شتغلی ستبز فتراهم شت     رصتت ف ایجادو 

انتداز  اهتداف مشتخص شتده در چشتم      همچنین

ساله و هدفهای برنامه اقتصاد مقتاومتی   20توسعه 

بر این اساس توجته بته نکتات     استان محقق شود.

های ترویجی تحقیتق ضتروری   ذیل به عنوان یافته

 است:

گتتذاری کتتالن در اولویتتت نخستتت ستترمایه  -1

بحتث توستعه   صنعت گیاهان دارویی استان، م

قترار گیترد و بترای ایتن     « بازار و صتادرات »

گتذاری بتویژه در   منظتور از هرگونته سترمایه   

انتتدرکاران بازاریتتابی و توانمندستتازی دستتت

صتتادرات و تجتتارت مجتتازی و الکترونیکتتی 
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ای هتتای شایستتتهگیاهتتان دارویتتی، حمایتتت 

 صورت پذیرد.

ریزی توسعه صنعت گیاهان دارویتی  در برنامه -2

تولیتد کودهتای ارگانیتک    "رنامته  استان، دو ب

تولیتد  "و  "مورد نیاز مزارع گیاهتان دارویتی  

 کاشتت  از قبل»در مرحله  "بذور اصالح شده

گتذاری قترار   ، در اولویتت سترمایه  «کاشت و

 گیرند.

نیتز  « انبارداری و برداشت داشت،»در مرحله   -3

 تولیتد "بتر دو برنامته    گتذاری تمرکز سترمایه 

 برداشتتت ختتاص آالتماشتتین و تجهیتتزات

 تشتتتخیص فنتتتاوری"و  "دارویتتتی گیاهتتتان

 بتته توجتته بتتا برداشتتت زمتتان تتترینمناستتب

واقتع   "متؤثره  متواد  ترینکیفیت با و بیشترین

 شود.

-با عنایت به عالقه بخش خصوصی به سرمایه -4

، در ایتن  «فرآوری گیاهان دارویی»گذاری در 

 مواد تولید"ها به سوی مرحله هدایت سرمایه

 و بهداشتتی  آرایشی کی،خورا آروماتیک اولیه

تولیتد  "و  "دارویتی  عصاره گیاهان و دارویی

آالت فتترآوری گیاهتتان تجهیتتزات و ماشتتین

 صورت پذیرد. "دارویی

بندی و بسته»های ابتدایی توسعه حوزه در گام  -5

شتود  ، توصیه می«حمل و نقل گیاهان دارویی

تعیین استانداردهای مورد نیتاز  »های که زمینه

هتای  فناوری»و « حمل و نقلبندی و در بسته

مربوط به ارزیابی میزان رعایت استانداردهای 

-در اولویتت سترمایه  « جهانی در بسته بنتدی 

هتتای الزم از گتذاری قترار گیرنتد و حمایتت    

 گذاران استانی صورت پذیرد.سرمایه
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Abstract 

 
Hajimirrahimi, S. D., Mokhber Dezfooli, A., Jamshidi, O. Analytical review of investment fields in the 

medicinal plants of Sistan and Baluchestan province 
Iranian Medicinal Plants Technology. Vol 02, No. 01, 2019. Page 07 :85-101(in Persian) 

 

The purpose of this study is to identify and investigate the investment fields in the 

medicinal plants of Sistan and Baluchestan province. A structured questionnaire was used 

for the validity and evaluation of the findings by a panel of experts and its reliability was 

confirmed by Aloha Cronbach index. The sample included 30 medicinal plants experts. 

The research findings showed that there is a significant difference between the current 

status of attention to different investment areas and the impact of these areas on the 

development of the medicinal plants industry, in such a way that the current level of 

attention is much less than its impact. The results confirmed that in pre-planting stage, 

“production of organic fertilizers” and the “production of modified seeds” were the 

highest priorities. On the other hand, at the stage of harvesting and storing the highest 

investment priorities were in two areas: "Production of special equipment and machinery 

for harvesting medicinal plants" and "Technology for the detection of the most 

appropriate harvesting time, taking into account the highest quality and most effective 

ingredients". At the processing stage of medicinal plants, there are also two priority areas 

for the “production of aromatic, oral and medicinal products and medicinal plant extracts” 

and “the production of equipment and processing plants for medicinal plants”. Also, two 

important investment priorities in packaging and transportation of the medicinal herbs  

determined the standards required in the field of packaging and transportation", 

"technologies for assessing the compliance with international standards for the packaging 

of medicinal plants", in the marketing at export stage, "Training of pharmaceutical 

marketing and exporters", "Development of marketing and sales of medicinal herbs", 

"Creation and development of marketers and exporters (with guaranteed purchasing 

systems, etc.)" and the "Creation of Medicinal herbs markets in each of the cities" are 

recognized as the main investment priorities. 
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