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 توجه لزوم ،ی محصوالت دارویی با منشاء گیاهیبا توجه به نیاز روز افزون صنایع داروسازی و یا فرآور

متاسفانه در کشور ما بیشتر  های دارویی کامال محسوس است.به کشت و افزایش سطح زیر کشت گونه
خریب گیاهان دارویی مورد استفاده از رویشگاه اصلی آنها برداشت می شوند که عالوه بر افزایش فشار و ت

به دالیل مختلف خالص نبوده و از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار  محصول جمع آوری شده نیز ،رویشگاه
این گیاهان  های دارویی و تعیین میزان سود خالص و مواد موثره آنها،در صورت کشت گونه نیست.

مطرح باشند. در رابطه با کشت  کشت جایگزین گیاهان رایج در مناطق مورد نظر توانند به عنوانمی
که در صورت موفقیت می باشد همترین ضرورت اهلی نمودن و کشت زراعی آنهاهای دارویی بومی مگونه

ر و اقتصادی بودن عملكرد کمی و کیفی آنها می توانند به عنوان محصوالت جدید مورد توجه و کشت و کا
های مهم دارویی که در استان خراسان گونه اقتصادی ارزش پژوهش با هدف بررسی این قرار گیرند.

گیاهان دارویی مورد  .انجام شده است باغی و زراعی محصوالت با آنها مقایسه شوند و رضوی کشت می
های دادهبررسی شامل خاکشیر، گل گاو زبان، زیره سبز، شوید، مرزه، خوردانه و شیرین بیان می باشند. 

و  ،جمع آوریهای رسمی و اطالعات و آمار و داده با استفاده از تكمیل پرسشنامه از کشاورزان مورد نیاز
بررسی درآمد و سود است. نتایج پژوهش  زینه وه-. روش تحقیق بر اساس تحلیل فایدهندپردازش گردید

فی سود مورد انتظار بیشتری نسبت به تمام گیاهان زراعی و سبزی و صی ،گیاهان دارویی آبی دهدنشان می
 د. نمورد بررسی دار
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 مقدمه

ر گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند د

گستره وسيع منابع طبيعي ايران هستند كه در 

توسعه و بهره  كشت، صورت شناخت علمي،

توانند نقش مهمي در سالمت برداري صحيح مي

زايي و صادرات غير نفتي داشته اشتغال امعه،ج

 يو شرايط اكولوژيك ييتنوع آب و هوا باشند.

باعث تنوع و غناي گياهان دارويي در  مختلف

لزوم  (RIFR, 2008). سراسر ايران شده است

برداري صحيح از اين تحقيقات همه جانبه و بهره

ن اهاگياهان، بويژه در زماني كه استفاده جهان از گي

ي و بهداشت -آرايشي ارويي در صنايع دارويي،د

غذايي در حال افزايش مي باشد، بسيار ضروري 

 است. 

سرزمين ايران كشوري ممتاز و با رتبه باال از 

اقليم  ۱۱نظر غناي گياهي و تنوع زيستي و داراي 

بر اساس نظر  اقليم شناخته شده جهاني است. ۱۳از 

هاي گياهي ونهتعداد گ ژوهشگران،گياه شناسان و پ

گونه است كه از نظر تنوع  ۸۰۰۰ايران در حدود 

تحقيقات  ست.ا اي حداقل دو برابر قاره اروپاگونه

گونه از گياهان  ۲۳۰۰نشان داده است كه بيش از 

اي و ادويه عطري، كشور داراي خواص دارويي،

گونه از  ۱۷۲۸به عالوه  آرايشي ـ بهداشتي هستند.

 باشند، گياهان بومي ايران مياين گياهان به عنوان 

كه منحصراً در سرزمين ايران رويش كرده و به 

عنوان يک ظرفيت انحصاري در كشور محسوب 

 .(Cultural Revolutionary Council, 2013)د شونمي

ها و تأمين افزايش سطح زير كشت اين گونه

مواد مؤثره و اسانس و يا ساير مواد الزم جهت 

 با ي مستلزم كشت و توليد انبوهتوليد داروهاي گياه

 زيرا جمع آوري آنها از كيفيت مناسب خواهد بود.

د كن منابع طبيعي فشار روز افزوني به مراتع وارد مي

 خواهد داشت.و خطر انقراض آنها را در پي 

همچنين موسسات دارويي بدنبال گياهان دارويي 

يک دست و استاندارد با مواد موثر يكنواخت و 

اين ويژگيها در گياهان خودرو به  ند.معيني هست

دليل وجود تنوع ژنتيكي و متفاوت بودن شرايط 

محيطي و زمان برداشت قابل حصول نبوده ولي در 

گياهان استاندارد به دليل يكنواخت بودن اكثر 

زراعي نمودن  عوامل فوق قابل دسترسي است.

گياهان دارويي و متداول كردن زراعت آنها در 

طرح ريزي شد  ۲۰فته در اوايل قرنكشورهاي پيشر

 به طوري كه اكنون ارقام پر ارزش دارويي در اين

 .(RIFR, 2008) كشورها توليد مي گردد

در  كشاورزيجهاد  تربر اساس آمارنامه وزا

از اراضي  هكتار 5۱۰۰۰د حدو ۱۳95 سال

 هاي مختلف كشور، به كشتكشاورزي در استان

اختصاص داشته است.  گياهان دارويي در فضاي باز
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 از مجموع مزارع اختصاص يافته به گياهان دارويي،

شود. هزار تن محصول توليد مي ۱5۳حدود 

بيشترين سطح زير كشت گياهان دارويي در كشور 

هكتار  ۱۷۰6۷مربوط به استان خراسان رضوي 

زير سطح درصد كل  ۳۳است كه به تنهايي حدود 

پس از  ور را به خود اختصاص مي دهد.كشت كش

 ۱۳هكتار ) 6۸۷۷استان همدان با  ،خراسان رضوي

 ۱۲) هكتار 6۰94 با و منطقه جنوب كرمان درصد(

 ۷) هكتار ۳4۰4 و استان خراسان جنوبي با درصد(

بعد قرار دارند. بنابراين هاي در جايگاه درصد(

جايگاه استان خراسان رضوي در كشت گياهان 

 سيار ويژه است. دارويي ب

گیاهان )هکتار( وضعیت سطح زیر کشت  . 1جدول 
 1395دارویی در کشور 

 درصد ح زير كشتطكل س نام استان

 ۳۳ ۱/۱۷۰6۷ خراسان رضوی

 ۱۳ 4/6۸۷۷ همدان

 ۱۲ 6۰94 جنوب کرمان

 ۷ ۳4۰4 خراسان جنوبی

 6 ۳۱۳6 کرمانشاه

 5 ۲۷۸5 فارس

 5 5/۲594 سیستان و بلوچستان

 ۳ ۱45۸ ان شرقیآذربایج

 ۳ ۱۳۲۸ اصفهان

 ۲ ۱۲۸5 خراسان شمالی

 ۱۱ ۸/5۷۷۰ بقیه استانها

 ۱۰۰ ۸/5۱۷99 کل کشور

هاي استان  در بين شهرستان ۱۳95در سال 

)شهرستان قديم  خراسان رضوي منطقه سبزوار

جوين  ،جغتاي ،شهرستانهاي سبزوار سبزوار( شامل

يي بيشترين سطح زير كشت گياهان دارو و خوشاب

خود اختصاص هدرصد( را ب ۳۰) هكتار 5۲4۸آبي را 

 ۱۳9۲چند سطح زير كشت در سال  . هرندداده ا

و هكتار بوده است  ۱۰5۰۰ )سال انجام اين مطالعه(

طي اين سال ها سطح زير كشت به حدود نصف در 

با اين وجود هنوز هم آمار  ،كاهش پيدا نموده است

ت و توليد نشان از اهميت شهرستان سبزوار در كش

 محصول گياهان دارويي را دارد. 

سند ملي گياهان دارويي و طب  بر اساس

در شوراي انقالب فرهنگي  ۱۳9۲كه در سال  سنتي

تصويب شده است كاهش سطح برداشت رسمي و 

هزار هكتار  ۲۰۰غير رسمي از عرصه هاي طبيعي به

ن دارويي و اسانس و افزايش سطح زير كشت گياها

جزء اهداف اين سند در افق  ،هزار هكتار 5۰۰دار به 

در جهت اجراي نقشه جامع علمي كشور  ۱4۰4

همچنين ساماندهي مديريت منابع و حفاظت  است.

 پرورش، از منابع پايه با تأكيد بر توسعه سطح كشت،

جمع آوري و فرآوري صنعتي گياهان دارويي از 

در جهت  مي باشد. جمله راهبردهاي اين سند

اجرايي نمودن اين راهبردها اقدامات زير نيز در اين 

 سند ملي پيش بيني شده است: 

حمايت از توسعه كمي و كيفي كشت انبوه و  -

زراعت آن دسته از گياهان دارويي كه برداشت بي 

رويه از آنها به عرصه هاي جنگل و مرتع كشور 

 آسيب مي زند. 
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ر ارويي ساير اقليم ها دحمايت از كشت گياهان د -

 كشور 

برنامه ريزي براي توسعه كشت و اهلي كردن  -

گونه هاي مهم گياهان دارويي و داراي ارزش 

 .(Cultural Revolutionary Council, 2013) اقتصادي

Vojdani and Solgi (2005)  در پژوهشي به

بررسي اقتصادي كشت سه قلم گياه دارويي استان 

ت هزينه اين محصوال- نرخ فايدههمدان پرداختند و 

 را محاسبه نمودند كه اين نسبت در مورد گشنيز

هميشه  ،5۲5/۱ سياه دانه ،۰49/۱ رازيانه ،۰95/۱

محاسبه شد و  9۸۸/۰ و سنبل الطيب ۳4۸/۰ بهار

ي رازيانه و سياه دانه اقتصاد ،لذا گياهان گشنيز

 باشد. مي

Boroujerdi et al. (2010) در تحقيقي با هدف 

شناخت سطح سازگاري و عملكرد اقتصادي گياه 

رد دارويي نعنا فلفلي به اين نتيجه رسيدند كه عملك

متر  ۱5۰۰) وزن تر توليد شده اندام هوايي نعناع

كيلوگرم و در سال  ۷5۰ در سال اول مزرعه مربع(

كيلوگرم است و بر اين اساس بر حسب  ۱۱۰۰ دوم

درآمدزايي هكتار اين عملكرد بسيار مناسب بوده و 

 قابل توجهي دارد. 

Kasafi Bonab (2010) اقتصادي نسبي مزيت 

را مورد  ايران در دارويي گياهان تجارت و كشت

و نتيجه گرفت گياهان دارويي گون  بررسي قرار داد

زعفران داراي مزيت نسبي  زيره سبز و ،زرد

 .باشندمي

Amirnezhad et al. (2014) بررسي عوامل  به

-۱۳65سبز كشور براي دورة  هات زيرمؤثر بر صادر

 ه ازها با استفاد. تجزيه و تحليل دادهپرداختند ۱۳۸۸

انباشتگي و الگوي تصحيح خطاي رهيافت هم

صورت گرفت. نتايج برآورد مدل  (VECM) برداري

نشان داد متغيرهاي نرخ ارز واقعي، ارزش افزودة 

دار بر بخش كشاورزي و قيمت صادراتي تأثير معني

 نشانآنها  رات زيرة سبز دارند. همچنين، نتايجصاد

نرخ  بين صادرات زيره و يدارمعنيرابطه مثبت  داد

هاي رو، اتخاذ سياست. از اينوجود داردواقعي ارز 

مناسب ارزي در راستاي تعديل نرخ واقعي ارز، 

تواند نقش بسزايي در افزايش ظرفيت آيندة مي

تصادي داشته توليد، صادرات و دستيابي به رشد اق

 .باشد

Khorvardazadeh and Mohammadi (2016) 

مزيت نسبي و تحليل ساختار بازار صادرات جهاني 

. دوره مورد مطالعه دادندگياهان دارويي انجام 

بمنظور تعيين مزيت باشد.  مي ۲۰۰۰-۲۰۱۱پژوهش

نسبي كشورهاي صادركننده گياهان دارويي از دو 

يت نسبي شاخص مزيت نسبي آشكار شده و مز

آشكار شده متقارن و براي تعيين ساختار بازار 

صادرات جهاني گياهان دارويي از دو شاخص 
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نسبت تمركز و هرفيندال استفاده گرديد. نتايج 

پژوهش نشان دادند از بين كشور هاي صادركننده 

گياهان دارويي كشورهاي سوريه، افغانستان، ايران، 

ه و تركيه هند، مصر، بلغارستان، مراكش، مقدوني

داراي مزيت نسبي باالتري نسبت به ساير كشورهاي 

نشان داد  آنها جهان مي باشند. افزون بر اين، نتايج

طي سال هاي مورد مطالعه مزيت نسبي ايران ثبات 

الزم را نداشته و هميشه در نوسان مي باشد. نتايج 

مربوط به ساختار بازار نشان دادند كه بازار صادرات 

دارويي طي دوره مورد بررسي از سه  جهاني گياهان

نوع رقابت انحصاري، انحصار چندجانبه بسته و باز 

پيروي مي كند. كشور ايران در مقايسه با كشورهايي 

كه سهم ناچيز از صادرات جهاني را دارند، داراي 

قيمت صادراتي پاييني مي باشد كه دليل اين امر 

ا ضعف در فرآيند بازاريابي جهاني مي باشد. لذ

ارتباط با بازارهاي نو، دسترسي به بازارهاي مطمئن 

خارجي و در پيش گرفتن سياست ايجاد تنوع در 

بازارهاي هدف صادراتي و كاهش تمركز روي 

تعدادي بازار محدود، مي تواند مزيت نسبي و قيمت 

 .صادراتي ايران را بهبود ببخشد

Rawat and Rama (2006)  كشت گياهان

ال شرقي هند را جهت افزايش دارويي در مناطق شم

آنها تغيير در  درآمد زارعين فقير پيشنهاد مي كنند.

وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم فقير را در كشت 

گياهان دارويي كه تقاضا براي آنها وجود دارد، 

كشت گياهان دارويي از نظر آنها در  دانند.مي

هايي كه اكنون باير است امكان پذير است و زمين

 استفاده بهتر از سرزمين خواهد شد. باعث 

(2006) Deshpande et al.  طي تحقيقي

را ۱ي(و نعناع هند رايا) كشت و كار دو گياه دارويي

مورد  )برنج و گوجه فرنگي( با دو گياه زراعي

مقايسه قرار دارند و نتيجه گرفتند با اينكه هزينه هاي 

عي ثابت و متغير گياهان دارويي بيشتر از گياهان زرا

است با اين وجود سود خالص گياهان دارويي بيشتر 

از گياهان زراعي است آنها در گزارش خود اذعان 

ند كه در هند گياهان دارويي در مقايسه با ديگر شتدا

محصوالت درآمد بهتري دارد و چون نياز به كار 

انساني بيشتري دارد براي ايجاد اشتغال نيز بهتر از 

مونه فراواني در هند وجود ساير گياهان مي باشد و ن

دارد كه كشاورزان پس از كشت گياهان دارويي 

وضع اقتصادي و اجتماعي مناسب تري پيدا كرده 

اند. زيرا درآمد خالص اين گياهان در زمين هاي كم 

بازده بهتر از گياهان زراعي بوده است. اين گزارش 

همچنين نشان مي دهد كه كشت گياهان دارويي و 

 است. اي برخوردار قابل توجه از رشد معطر در هند 

Madiwallar and Channabasappa (2007) 
و در نتيجه  ندچندين گياهان دارويي را كشت نمود

                                                           
1 sweet flag and patchouli  
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 Andrographisآندروگرافيس پانيكوالتا )گياهان 

paniculata L.)، ياستو( اStevia rebaudiana و )

با توجه به  (Catharanthus roseus )گل پريوش

تصادي آنها قابل توصيه براي كشت عملكرد اق

درآمد كشاورزان خواهد باعث افزايش هستند و 

 .شد

 (2002) Breue مدل برنامه ريزي خطي در  زا

استفاده در پراگوئه الگوي كشت گياهان دارويي 

دو متغير مهم در قبول  كرد. نتيجه تحقيق نشان داد،

ضعيت بازار و مسافت كشت گياهان دارويي و

مزرعه تا بازار مي باشد. همچنين نقش زنان در 

 قبول كشت گياهان دارويي بسيار مهم بوده،

بصورتي كه بيشتر جوانان كشت و كار را از زنان 

همچنين در خانوارهايي كه زنان فرزند  ياد گرفتند.

كوچک داشتند و نمي توانستند كمک در كشت 

كشاورزان از كشت گياهان دارويي داشته باشند 

نمودند مگر اينكه نظر ميگياهان دارويي صرف

 . باشدكارگر زن به اندازه كافي در اختيار 

Sher et al. (2002)  در مورد اهلي نمودن و

 ،1كشت و كار شش گياه دارويي زيره سياه اروپايي

 6، مارچوبه5، كتان4سنبل الطيب ،3شاه بيزک ،2راولفيا

                                                           
1 Carum carvi  
2 Rauvolfia serpentin  
3 Atropa accumonicata  
4 Valeriana jatamonsii  
5 Linum ustatissimum  
6 Asparagus recemosus  

اين شش گونه را در چهار آنها  را تحقيق نمودند.

ناحيه مختلف پاكستان كشت نمودند و از نظر اهلي 

و به ارزيابي  كار مورد بررسي نمودن و كشت و

سود خالص اين گياهان را  اقتصادي آنها پرداختند.

 ذرت و تنباكو( ،)گندم با محصوالت عمده منطقه

محاسبات آنها نشان داد كه  مورد مقايسه قرار دادند.

دو گياه دارويي كتان و زيره از شش فقط كشت 

گياه دارويي سود بيشتري نسبت به گندم و ذرت 

دارد. اما تمام شش گياه دارويي سود خالص كمتري 

نسبت به تنباكو دارد اما با توجه به هزينه هاي 

كشت دو گياه دارويي نسبت به تنباكو  ،كشت تنباكو

 ارجحيت دارد.

Tynsong et al. (2010)  نتيجه در تحقيقي

گرفتند كه متوسط درآمد فروشگاه هاي فروش 

 ۳۳۳۳۳ گياهان دارويي در ناحيه مورد تحقيق آنها

 ينادالر در سال مي باشد كه با افزايش تقاضا براي 

د گياهان اين درآمد در حال افزايش است و لذا باي

ا ببرداشت از اين گياهان بصورتي باشد كه منافاتي 

ن كه مهمترين راهكار آتوسعه پايدار نداشته باشد 

 اهلي كردن اين گياهان مي شود. 

مصرف  ،در كشور پاكستان با توجه گستردگي

منابع طبيعي در  ،زياد گياهان دارويي و مردمان فقير

معرض تخريب و گياهان دارويي در معرض 

از اين رو سياست ها و  انقراض قرار گرفته است.
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اجرا  راهبردهايي براي حفاظت از منابع طبيعي به

گذاشته شد. از مهمترين برنامه ها براي حفاظت از 

اهلي نمودن و كشت گياهان دارويي  منابع طبيعي،

 Zabta and) در مزارع در مقياس وسيع است

Shinwari, 2010.) 

در منطقه شمال شرقي هندوستان مردم از قديم 

و از  ودنداقدام به جمع آوري فلفل وحشي مي نم

كشاورزان  ا استفاده مي كنند.آن براي درمان بيماريه

در اين منطقه به اهلي نمودن و كشت اين محصول 

 Tynsong etمحاسبات  در سالهاي اخير رو آوردند.

al. (2010)  نشان داد كه كشت فلفل وحشي براي

ه را در پي يروپ ۱۷5۰۰۰ كشاورزان درآمد ساليانه

دارد. در صورتي كه جمع آوري اين محصول براي 

ه درآمد ايجاد مي كند. لذا پيرو ۳۰۰۰۰آنها حدود 

براي كشاورزان درآمد بسيار  دارويي كشت اين گياه

 خوبي ايجاد كرده است. 

 Singh and Swanson (2013)   بررسي هاي

ميداني در خصوص كشت گياه دارويي پروانش 

هزينه توليد اين محصول را در  انجام دادند و

دالر بدست آورند. درآمد خالص  46۳ نهندوستا

 . حاصل شددالر  ۱5۱6۲۰توليد يک هكتار آن را 

در هندوستان در مناطق فقيرنشين طي يک برنامه 

به  "آژانس مديريت تكنولوژي كشاورزي"

روستائيان اين مناطق در جهت كشت و كار گياه 

دارويي پروانش )نوعي پيچ( كمک نمودند و 

نتايج كار  ا انجام دادند.آموزش و ساير كمک ها ر

بعد از چند سال بسيار عالي بود بصورتي كه درآمد 

وضعيت اقتصادي و  ،اين مردم افزايش يافت

اجتماعي و زندگي مردم بهبود قابل توجهي نمود و 

وضعيت كودكان خصوصا دختران تغيير نمود و 

 Singh and) دش اشتغال بهتر همچنين وضعيت

Swanson, 2010).) 

 ها  روشمواد و 

 هاي مهم صرفا دارويي كهدر اين پژوهش گونه

در استان خراسان رضوي كشت  بصورت يک ساله

گياهان  مي شوند، مورد بررسي قرار گرفته است.

دارويي طبق تعريف موسسه تحقيقات جنگل ها و 

 يا تمام كه شود مي گفته گياهي مراتع كشور به

 وريفرآ يا شده خشک تازه، صورت به آن از اجزائي

 به كمک پيشگيري، درمان، جهت تشخيص، شده

 يا انسان بدن بهداشت حفظ و فيزيولوژيک اعمال

 ,RIFR) روندمي بكار گياهان و ديگر حيوانات

2008.) 

اطالعات به دو روش  آوري آمار وروش جمع

اسنادي و پيمايشي است. تعدادي از مزارع گياهان 

لذا  ديد.ها تكميل گردارويي انتخاب و پرسشنامه آن

كه  است جامعه آماري اين پژوهش تمام كشاورزاني
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در استان خراسان رضوي اقدام به كشت گياهان 

 دارويي مي نمايند. 

 در اين پژوهش با توجه به امكانات و اعتبارات

اي استفاده گيري ناحيهموجود از روش نمونه

اين اساس شهرستان سبزوار و قسمتي از  بر .گرديد

ر به عنوان ناحيه مورد بررسي شهرستان نيشابو

 . ندانتخاب گرديد

( بهره بردار 6۰تمام توليدكنندگان اين منطقه )

پرسشنامه تكميل  6۰ سرشماري گرديد و تعداد

 عدد آن قابل بررسي شناخته شد.  54 گرديد كه

بخاطر يكنواختي و همچنين كامل بودن، از 

پرسشنامه هزينه توليد وزارت جهاد كشاورزي 

 گرديد. سپس گياهان زراعي قابل جايگزين استفاده

رد مشخص و درباره آنها نيز هزينه هاي توليد بر آو

 و مورد تجزيه آمده دست به هاي گرديد. سپس داده

 و انجام طرح آوري سود تحليل و گرفت قرار تحليل

 شد.  تفسير

 فایده: –تحلیل هزینه 

 –تحليل هزينه  فرهنگ وب مستر طبق تعريف

براي برآورد كمّي كليۀ منافع مالي و روشي فايده 

معنوي ناشي از يک فعاليت خاص در جامعه در 

است كه  هاي صورت گرفتهمقايسه با هزينه

فايده  –شود. تحليل هزينه بصورت عددي بيان مي

شود، بري تعريف ميكه به عنوان شاخص سود

معرف سودهاي تنزيل شده در هر واحد از 

ده است. هرگاه سودها از كاهش هاي تنزيل شهزينه

پيامدهاي نامطلوب ناشي شوند، آن را نسبت 

 & Tang) .نامنديمجويي سرمايه گذاري صرفه

Tomas., 2000.) 

در اين پروژه گياهان يک ساله مورد نظر بوده 

است و لذا منافع و هزينه هاي يک ساله برآورد 

 شده است.

تواند شايان ذكر است كه تحليل هزينه فايده نمي

توان از آن به گيري باشد، اما ميتنها مبناي تصميم

ها گذاريعنوان ابزار كمكي ارزشمندي در سياست

. بدين جهت در اين پژوهش از بررسي استفاده كرد

 .سود خالص نيز استفاده شده است

 شد هبراي محاسبه سود از سود اقتصادي استفاد

سود كه متفاوت از سود حسابداري است. 

مدهاست كه آري، تفاوت بين هزينه ها و درحسابدا

بر اساس اصول حسابداري به دست مي آيد كه در 

 آن هزينه ها همان هزينه داخلي انجام كارها است

ها و ولي سود اقتصادي تفاوت بين هزينه

هاي درآمدهاست كه هزينه شامل هم هزينه

 لذا در .شودمي فرصت همهاي و هزينهحسابداري 

هاي فرصت از درآمد تصادي، هزينهمحاسبه سود اق

ي در اين تحقيق سود اقتصاد شوندحاصل كسر مي

 باشد. مد نظر مي
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 و بحث نتایج

كساني كه اقدام به  گونه كه اشاره شد،همان

كشت محصوالت گياهان دارويي در شهرستان 

سبزوار و قسمتي از شهرستان نيشابور مي نمايند 

و از طريق هاي منتخب اين تحقيق بودند نمونه

 مصاحبه حضوري با آنها و تكميل پرسشنامه،

 آوري گرديد.جمع ۱۳9۲اطالعات الزم در سال 

گياهان دارويي كه اين توليد كنندگان كشت 

- ۲ گل گاو زبان -۱كردند عبارت بودند از مي

 -6مرزه  -5شويد  - 4زيره سبز -۳خاكشير 

 ين بيان.شير-۷خوردانه 

سودخالص و نسبت  ،درآمدها ،ميانگين هزينه ها

 ۲هزينه هر يک از محصوالت در جدول  -فائده

مشخص  ۲گونه كه از جدول آمده است. همان

است بيشترين هزينه توليد در ميان گياهان مورد 

ميليون ريال و  65مطالعه گل گاو زبان با بيش از 

ميليون ريال است. كمترين  5۷شويد با بيش از 

شاورزان توليد هزينه توليد بر اساس اطالعات ك

 ۷/4كننده اين محصوالت مربوط به خاكشير با 

ميليون ريال مي باشد بعد از آن خوردانه با هزينه 

ميليون ريال قرار دارد. بيشترين درآمد نيز  4/۸توليد 

گل گاو زبان  ميليون ريال مربوط به 5۱۳با بيش از 

بين گياهان مورد مطالعه است. كمترين درآمد در 

ميليون  ۱5ارويي مربوط به خوردانه با بين گياهان د

ريال است. زيره و خاكشير نيز در رده هاي بعدي 

 قرار دارند. 

زبان با داشتن بيشترين هزينه به علت گل گاو

 درآمد خوبي كه داشته است داراي بيشترين سود با

 ميليون ريال است. كمترين سود از آن 44۸بيش از 

ميليون ريال  4۷كشاورزان توليد كننده زيره با 

 باشد. مي

نسبت فائده به هزينه همانگونه كه در روش 

تقسيم ارزش كنوني منافع ، تحقيق توضيح داده شد

دستاورد يا فعاليت به ارزش كنوني هزينه ها 

باشد، شرايط اقتصادي بودن يک پروژه با اين مي

بزرگتر از يک  اين شاخص روش وقتي است كه

كه به ازاي يک باشد. اين روش نشانگر آن است 

 ريال سرمايه گذاري، چند ريال منافع نصيب توليد

شود. در اين پژوهش اين نسبت بدست كننده مي

دهد اين نسبت آمد. همانگونه كه جدول نشان مي

ز ر ارويي اين مطالعه باالتادر مورد تمامي گياهان د

دهد كه كشت انواع گياهان يک است و نشان مي

ادي مي باشد. بيشترين دارويي داراي توجيه اقتص

و  ۱4/9 زينه مربوط به خاكشير باه-نسبت فايده

د. است كه نسبت بسيار بااليي مي باش 65/۷مزره با 

 69/۱كمترين اين نسبت مربوط به خوردانه با 

 الکماست. البته باال بودن يا پايين بودن اين نسبت 

  .تصميم گيري نيست
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و  وضعيت هزينه توليد، درآمد، سود ۲جدول  

نسبت فايده هزينه محصوالت عمده استان خراسان 

نشان  ۱۳9۱-۱۳9۲رضوي را در سال زراعي 

دهد در دهد. همانگونه كه آمار جدول نشان ميمي

بين محصوالت عمده بيشترين هزينه توليد مربوط 

ميليون ريال  ۸۰با حدود  به كشت سيب زميني آبي

 5۱ در هكتار است. بعد از اين محصول پياز آبي با

ال ميليون ري 4۸با  گوجه فرنگي آبيريال و  ميليون

 قرار دارند. 

بيشترين سود خالص مربوط به سيب زميني آبي 

 سال ميليون ريال در هكتار مي باشد كه در ۱4۰با 

اي بوده است. بعد از آن سود قابل مالحظه ۱۳9۲

ا ب هندوانه آبيميليون ريال و  ۱۰۳ گوجه فرنگي با

يز قرار دارد. نسبت فايده هزينه نميليون ريال  ۷۳

 تمام بعنوان يک شاخص مالي نيز نشان مي دهد

محصوالت داراي توجيه اقتصادي براي كشت و 

 كار هستند. 

محصوالت گندم ديم، جو ديم، نخود ديم، 

عدس آبي و لوبيا قرمز داراي نسبت كمتر از يک 

مي باشند كه داللت بر اين دارد كه كشاورزان 

زيان از كشت اين محصوالت  و رمتحمل ضر

 اند. شده

كار گياهان دارويي با ساير  مقايسه كشت و

دهد تمام گياهان دارويي محصوالت عمده نشان مي

و سبزي  دانه( از تمام محصوالت زراعي )بجز خور

ده به هزينه بهتري ينسبت فاو صيفي مورد بررسي 

 .دارند

براي مقايسه كشت گياهان دارويي با ساير 

از هر هكتار از  ت عمده سود خالصمحصوال

باغي )سبزي و صيفي(  ،محصوالت گياهان دارويي

 ۱۳9۲و زراعي در استان خراسان رضوي در سال 

محاسبه شده است. اين جدول نشان  ۲در جدول

 اب ميليون ريال و شويد 44۸با  دهد گل گاو زبانمي

ميليون ريال بيشترين سود خالص را در بين  ۲۲۸

د. سود خالص سيب نبررسي دار مورد گياهان

 ۰.۳۱ايگاه سوم است اما سود آن جزميني در 

درصد شويد مي باشد.  ۰.4۸درصد گل گاو زبان و 

بعضي از محصوالت سبزي و صيفي سود بيشتري 

از برخي گياهان دارويي دارد كه به علت هزينه 

ي ارويدو همچنين نياز آبي باال با گياهان  توليد زياد

 يستند. قابل مقايسه ن
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 کتار(ه-)ده ریال1392سود خالص گیاهان دارویی و محصوالت عمده استان خراسان رضوی  :2جدول 

 نسبت فایده به هزینه سود میانگین درآمد جمع کل هزینه ها نام گیاه ردیف

 ۷.۸۳ 44،۸۱۰،۱۷4 5۱،۳6۷،59۳ 6،55۷،4۱9 گل گاوزبان ۱

 9.۱۷ 6،۰۷۷،۸6۱ 6،۸۲۱،۲96 ۷4۳،۷۳5 خاكشير ۲

 5.۱۰ 4،6۸۲،۰۰۰ 5،۸۲4،۰۰۰ ۱،۱4۲،۰۰۰ زيره ۳

 5.95 ۲۸،54۷،996 ۳4،۳۲۰،۰۰۰ 5،۷۷۲،۰۰4 شويد 4

 5.۸۲ 6،655،4۲9 ۸،۰۳۷،۱4۳ ۱،۳۸۱،۷۱4 مرزه 5

 ۱.۸۲ 696،۳۳۳ ۱،54۱،66۷ ۸45،۳۳۳ خوردانه 6

 5.46 4،۲۰4،5۲۳ 5،۱4۸،۱۸۲ 94۳،659 بيان شيرين ۷

 ۲.۷5 ۱۳،۸9۱،4۷4 ۲۱،۸4۸،۲6۱ ۷،956،۷۸۷ سيب زميني آبي ۸

 ۳.۱4 ۱۰،۳۳۷،95۳ ۱5،۱6۳،4۳6 4،۸۲5،4۸۳ گوجه فرنگي 9

 ۳.۷9 ۷،۳94،۸4۸ ۱۰،۰4۷،۳۳۰ ۲،65۰،۳۰5 هندوانه آبي ۱۰

 5.۸۲ 6،655،4۲9 ۸،۰۳۷،۱4۳ ۱،۳۸۱،۷۱4 مرزه ۱۱

 ۲.۲۳ 6،۲54،۷94 ۱۱،۳4۳،۷5۰ 5،۰۸۸،956 پياز آبي ۱۲

 9.۱۷ 6،۰۷۷،۸6۱ 6،۸۲۱،۲96 ۷4۳،۷۳5 خاكشير ۱۳

 5.۱۰ 4،6۸۲،۰۰۰ 5،۸۲4،۰۰۰ ۱،۱4۲،۰۰۰ زيره ۱4

 5.46 4،۲۰4،5۲۳ 5،۱4۸،۱۸۲ 94۳،659 بيان شيرين ۱5

 ۱.9۷ ۳،۸44،۰۰6 ۷،۸۰6،۳6۱ ۳،95۲،699 چغندر قند ۱6

 ۱.۸۰ ۲،۳4۷،۲56 5،۲69،۷9۲ ۲،9۲۲،5۳6 يونجه آبي ۱۷

 ۱.۷۷ ۲،۱۳4،۲۰5 4،9۱۷،۲۰۷ ۲،۷۸۳،۰۰۲ پنبه آبي ۱۸

 ۱.۷9 ۲،۰۲۰،۰6۳ 4،5۷5،۰۰۰ ۲،554،9۳۷ نخود آبي ۱9

 ۱.95 ۱،۷۸۷،۱4۷ ۳،6۷۸،6۰۳.۰۰ ۱،۸9۱،۱۸9.۰۰ گندم آبي ۲۰

 ۱.۷6 ۱،۷۷4،94۱ 4،۱۱4،۷54 ۲،۳۳9،۸۱۳ لوبيا قرمز آبي ۲۱

 ۱.6۸ ۱،۱4۸،۰۷5 ۲،۸4۳،4۲5 ۱،695،۳5۰ جو آبي ۲۲

 ۳.۱۰ ۱،۱۱۲،9۷۱ ۱،64۳،۱۳۰ 5۳۰،۱59 هندوانه ديم ۲۳

 ۱.۸۲ 696،۳۳۳ ۱،54۱،66۷ ۸45،۳۳۳ خوردانه ۲4

 ۱.9۱ 4۸6،۲۱۰ ۱،۰۲۰،۰۰۰ 5۳۳،۷9۰ يونجه ديم ۲5

 ۱.9۷ ۳46،۳۰5 ۷۰۲،۷6۱ ۳56،456 نخود ديم ۲6

 ۱.۱۸ ۳۳۸،۱5۳ ۲،۲۱9،۲۲5 ۱،۸۸۱،۰۷۲ عدس آبي ۲۷

 ۱.۷9 ۲۰۷،4۸9 4۷۱،695 ۲64،۲۰۱ گندم ديم ۲۸

 ۱.۷4 ۱94،۲۲۱ 455،954 ۲6۱،۷۳۳ جو ديم ۲9

 و سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي قيقيافته هاي تح: منبع
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 یافته های ترویجی

دهد كه كشت محاسبات اين پژوهش نشان مي

تمامي گياهان دارويي مورد بررسي داراي فايده 

 هزينه باالتر از يک هستند و داراي سود اقتصادي

همچنين درآمد و سود خالص گياهان  مي باشند.

ي و صيفي و سبز دارويي بهتر از گياهان زراعي

 .باشدمورد بررسي مي

زي همچنين با توجه به نياز آبي زياد گياهان سب 

توان كشت و صيفي نسبت به گياهان دارويي مي

 .به كشاورزان توصيه گرددرا گياهان دارويي 

همچنين كشت گياهان دارويي به علت كاربر بودن 

ه كم بهترين توصيه براي كشاورزان خردآبي  و نياز

 د. اما زارعين خرده پا معموال كشت وباشمي مالک

كار يک محصول جديد را خيلي دير قبول مي كنند 

و تا وقتي به نتيجه قطعي از كشت وكار محصول 

دهند نشوند الگوي خويش را تغيير نمينائل جديد 

و نمي توان خيلي با محاسبات اقتصادي به كشت 

محصول جديدي آنان را ترغيب نمود مگر اينكه 

 ادي بسيار معناداري بين كشت گياه جديدسود اقتص

 و قديم وجود داشته باشد. 

نتايج اين پژوهش نشان داد كه سود اقتصادي 

اي از كشت گياهان دارويي نصيب قابل توجه

و لذا از نظر اقتصادي كشت  شودبرداران ميبهره

اين گياهان كامال قابل توصيه است اما كشاورزان 

هاي الزم خصوصا حمايت براي كشت آن نياز به

هاي فني و كارشناسي دارند و در صورت حمايت

سرعت كشت گياهان دارويي گسترش هاين مهم ب

خواهد يافت. بديهي است با افزايش سطح زير 

كشت گياهان دارويي درآمد كشاورزان خصوصا 

همچينن گسترش  ابد.يزارعين خرده پا افزايش مي

 ايجاد اشتغال خصوصا زنان ،سطح زير كشت

در پي خواهد را كاهش فقر روستايي  روستايي و

داشت و باعث افزايش صادرات و درآمد ملي نيز 

 .خواهد شد
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Abstract 

 
Mohaddes Hosseini, S. A.  Comparison of economic benefits of cultivating medicinal plants with 

agricultural products in Khorasan Razavi province. 
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The increasing need of pharmaceutical industry, the processing of herbal medicinal 

products, attending to the cultivation and increasing the level of cultivation of medicinal 

species are quite tangible. In Iran, most of the applicable medicinal plants are harvested in 

their main habitats, which, in addition to increasing the pressure and degradation of the 

habitats, the collected product is not pure for variety of reasons and lack desirable quality. 

In the case of cultivating medicinal plant species and determining the amount of net 

income and their effective substance, they can be used as alternative cultivations for 

common plants in allocated areas. Therefore, the main purpose of this paper is to 

investigate the economic viability of cultivation of the medicinal plants and compare 

them with crops and orchards. In this research, the only medicinally important species 

that are cultivated in Khorasan Razavi province, such as: Descurainia Sophia, Echium 

amoena, Cuminum cyminum, Anethum graveolens, Satureja hortensis, Alpinia 

officinarum and Glycyrrhiza glabra are discussed. In 2012, for collection of the data and 

statistics, two different methods were applied: the documentary and the survey methods. 

The statistical population of this study consisted the farmers who were cultivating 

medicinal plants in Khorasan Razavi province. The results of the research show that, the 

cultivation of medicinal plants under the study primarily, has the cost-benefit more than 

one and therefore has economic benefits, and secondly, the cultivation of one hectare of 

herbs will require less water consumption than other crops and orchards. The results of 

the research further indicate that they render higher profits than any other crop. Therefore, 

the cultivation of the medicinal plants is recommended to the farmers.  
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