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یکي از ویژگیهاي مهم گیاهان دارویی، تجارت آنهاست. وجود تنوع گونه ها و محصوالت صادراتي در مورد این 
گیاهان، آنها را ارزشمند ساخته و زمینه کسب بازارهای جدید را ممکن می سازد. وضعیت شبکه تولید و عرضه 
این محصوالت، می تواند به کمک بررسی وضعیت زنجیره ارزش آنان، بررسی گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی 
زنجیره ارزش زیره سبز در استان خراسان رضوی است. داده ها به صورت پیمایشی از هر کدام از بازیگران حلقه 
های زنجیره ارزش، در سال 1397 گردآوری شده و به کمک تکنیک SWOT تحلیل شده است. نتایج بیانگر آن 
است؛ به سه حالت مختلف زیره سبز از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد و در نتیجه سه کانال برای 
زنجیره ارزش آن در تحقیق حاضر ترسیم شده است. نتایج همچنین نشان داد که به منظور بهبود زنجیره ارزش 
زیره سبز در استان، استقرار صنایع تبدیلی در اولویت نخست قرار دارد، چرا که به کمک تکنولوژی، مازاد تولید 
به ارزش افزوده تبدیل شده و افزایش درآمد کشاورزان را نیز در پی خواهد داشت و از »خروج زیره سبز از 
استان بدون فرآوری، خرید زیره سبز توسط واسطه ها و عدم بهره مندی کشاورزان از سود مراحل بعد از تولید، 
صادرات فله ای محصول به خارج کشور با قیمت پایین« جلوگیری به عمل خواهد آمد. گسترش صنایع تبدیلی 
)مانند اسانس زیره، دارو گیاهی حاصل از زیره، و دمنوش زیره ...( می تواند زنجیره ای از صنایع جانبی )بسته 
بندی، حمل و نقل، و ....( را ایجاد و در اشتغالزایی و کاهش بیکاری در نواحی روستایی استان موثر واقع گردد، در 
این راستا پیشنهاداتی در راستای توسعه فرآوری زیره سبز،  اجرای کشاورزی قراردادی، توسعه و گسترش بازار و 

حرکت به سمت بازارهای جدید با رصد نمودن استانداردهای بازارهای هدف، و متنوع سازی محصوالت فرآوری 

شده، بیان شده است.لمات کلیدی: زنجیره ارزش- زیره سبز- استان خراسان رضوی
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مقدمه 
دانش  اساس  بر  دارویی  گیاهان  از  استفاده 
فزونی  جوامع  در  ای  گسترده  طور  به  سنتی 
اهمیت  دارای  که  گیاه  گونه   ۱۱7 است.  یافته 
اند  فرهنگی هستند، شناسایی شده  و  اقتصادی 
که 60 گونه آن دارای اهداف دارویی می باشند. 
قیمت این گیاهان دارویی بر اساس در دسترس 
 Ripen and( بودن و مکان آنها تعیین می شود
Noweg, 2016(، مطالعات گوناگونی در زمینه 

گیاهان دارویی در حال انجام است و شناسایی 
دارای  که  دارویی  گیاهان  تجاری  های  گونه 
گرفته  قرار  اولویت  در  باشند  تجاری  تقاضای 
فرصت  تجاری  دارویی  گیاهان  منابع  است. 
کشاورزی  بخش  در  را  اقتصادی  توسعه  های 
متغیرهایی   )Pyakurel, 2018( فراهم می آورد 
تقاضای  المللی،  بین  و  داخلی  عوامل  مانند 
پولی  غیر  عوامل  المللی،  بین  و  داخلی  بازار 
اقتصادی  ارزش  روی  بر  سود،  توزیع  نحوه  و 
 Suneetha and( است  موثر  دارویی  گیاهان 

.)Chandrakanth, 2006

عنوان  به  دارویی  گیاهان  ها،  قرن  در طول 
بخش مهمی از تمدن یک کشور بوده و امروزه 
به عنوان میراث فرهنگی و علمی غنی شناخته 
محصوالت  برای  روزافزون  تقاضای  اند.  شده 
گیاهی دارویی عالقه به صنعت داروسازی در 
تولید فرموالسیون مراقبت های بهداشتی گیاهی، 
محصوالت آرایشی گیاهی و مکمل های غذایی 
گیاهی را افزایش داده است. بنابراین، عالوه بر 
فرهنگی،  و  پزشکی  کارکردهای  به  خدمت 
گیاهان دارویی از نظر اقتصادی دارای اهمیت 
از هفت  ایران یکی   .)Dzoyem, 2013( هستند

کشور آسیایی است که بیشترین گیاهان دارویی 
را دارد و گرایش به استفاده از گیاهان دارویی 
 Roshan and( در بین مردم وجود داشته است 
گیاهان  با  مرتبط  تجارت   .)Heydari,2012

گیاهان  این  مهم  ویژگیهاي  از  یکي  دارویی 
است که تنوع گونه ها و محصوالت صادراتي 
در این موضوع، دارای اهمیت میباشد که زمینه 
سازد  می  ممکن  را  جدید  بازارهای  کسب 
بازاریابی  )Khaksar Astaneh et al,2014(. در 

و بهبود زنجیره ارزش، کیفیت و ایمنی، قابلیت 
ردیابی، صدور گواهینامه، و همچنین سلیقه و 
در  اصلی  محرک  کننده،  مصرف  ترجیحات 
کنندگان  مصرف  توسط  خرید  گیری  تصمیم 
اقدامات جمعی  است،  دارویی  گیاهان  جهانی 
تأثیر مثبت  بازیگران محلی دارای  و مشارکت 
در استفاده و ادغام منابع گیاهان دارویی بومی 
تقویت  سبب  و  دارد  ارزش  های  زنجیره  در 
خواهد  زنجیره  این  از  حاصل  افزوده  ارزش 
پرداختن   .)Odiyo  and Volenzo, 2020( شد 
گیاهان  ارزش  زنجیره  وضعیت  بررسی  به 
دارویی، به بهبود و اتصال شبکه تولید و عرضه 
این محصوالت کمک خواهد کرد لذا در این 
تحقیق بررسی گیاه دارویی زیره سبز در استان 
خراسان رضوی، انتخاب شده است تا بتوان با 
تحلیل زنجیره ارزش این گیاه دارویی، مسائل 
مرتبط با هر قسمت از شبکه تولید تا عرضه این 
گیاه را بررسی نموده و به رفع موانع و یا ایجاد 
حلقه های جدید در زنجیره ارزش آن، کمک 
نمود. در مورد گیاهان دارویی که در فضای باز 
کشت می شوند استان خراسان رضوی در زیره 
سبز  دارای سطح زیر کشت 8۱0۳ هکتار بوده 
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و تولید این محصول در استان خراسان رضوی 
 44۱4 تولید  از  و  بوده  افزایشی  روند  دارای 
به حدود 58۲۲ تن در سال  تن در سال ۱۳9۱ 
 Agricultural Statistical( است  رسیده   ۱۳97
اجمالی،  طور  به  ادامه  Yearbook, 2018(.در 

نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه  تحلیل 
زنجیره ارزش و بازار زیره سبز، در سطح جهان 

و ایران، اشاره می شود. 
در   ،)2008(  Karbasi and Nouri Topkanloo

وری  بهره  بر  موثر  عوامل  بررسی  به  تحقیقی 
تولید زیره سبز ابی در استان خراسان پرداختند. 
هکتار  یک  در  تولید  عوامل  بهینه  ترکیب 
 554/747 کار،  نیروي  نفر  روز-   ۱6/6۳ شامل 
کیلوگرم کود شیمیایي و ۲ دفعه آبیاري بر آورد 
تحقیقی  در   ،)2008(  ,.Barikani et al گردید. 
سبز  زیره  بازاریابی  و  تولید  اقتصادی  تحلیل  به 
مطالعه  نتایج   پرداختند.  سبزوار  شهرستان  در 
زیره  تولیدکنندگان  فنی  کارایی   که   داد  نشان 
زیره  بازار  کارایی   محاسبه  است.  افزایش   قابل 
سبز نیز مبین کارا نبودن بازار این محصول بوده 
 Najafi alamdar and Hasani )2009( است. 
با عنوان بررسي مزیت نسبي تولید،  در تحقیقی 
سبز  زیره  هدف  بازارهاي  شناسایي  و  صادرات 
داراي  محصول  این  در  ایران  که  داشتند  اشاره 
 Bilia and است.  باالیي  صادراتي  نسبي  مزیت 
Costa )2021 در تحقیقی به مسئله آماده سازی 

پرداختند.  اروپا  بازارهای  برای  دارویی  گیاهان 
انان اشاره داشتند که مقررات بازارهای اروپایی 
دارویی  گیاهان  مختلف  های  دسته  با  مرتبط 
تولید  تجاری،  مختلف  های  انتخاب  به  منجر 
می  برند  انتخاب  و  بازاریابی  مجوز  محصول، 

بیانگر آن است که  نتایج تحقیق  شود. همچنین 
یک محصول گیاهی را می توان در گروه های 
قرار  آرایشی،  غذایی،  مکمل  دارویی،  مختلف 
داد که نحوه دسترسی به بازار را تغییر می دهد 
و شیوه های خاص تبلیغاتی خود را نیاز دارد لذا 
توجه به زنجیره ارزش مرتبط با هر گیاه دارویی 
می تواند دسترسی به بازار را تعیین و تغییر دهد. 
به  تحقیقی  در   Odiyo  and Volenzo )2020(

دارویی  گیاهان  جهانِی  ارزش  زنجیره  بررسی 
و  برداری  بهره  داشتند که  اشاره  آنان  پرداختند 
تجاری سازی موفقیت آمیز گیاهان دارویی نیاز 
به درک روشنی از تقاضا و سیستم های تولیدی 
آنها یا تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش دارد. نتایج 
تحقیق نشان داد که اقدامات جمعی و مشارکت 
بازیگران محلی دارای تأثیر مثبت در استفاده و 
ادغام منابع گیاهان دارویی بومی در زنجیره های 
ارزش جهانی دارد. )Kumar )2017، در تحقیقی 
با عنوان »زیره سبز: محدودیت های زنجیره تامین 
تحقیقات  و  تحلیل  اداره  در  که  انداز«  چشم  و 
اقتصادی در بمبئی به چاپ رسیده، اشاره کرده 
را  سبز  زیره  تولید  درصد   70 حدود  هند  است 
ایران  درصد،   ۱۲ سوریه  سپس  و  دارد  دنیا  در 
دیگر  کشورهای  و  درصد   6 ترکیه  درصد،   8
این  اند.  داده  اختصاص  خود  به  را  درصد   4
پژوهش، روند تولید و مسائل مربوط به بازاریابی 
برای  پیشنهاداتی  سپس  دهد،  می  پوشش  را 
زیرساخت  بهبود  و  عملکرد  شکاف  کاهش 
ارائه می دهد همچنین پیشنهاد ایجاد  بازار  های 
»پارک ادویه« )Spice Park( را برای رشد پایدار 
 ،uroiwa)2016( است.  داده  ارائه  اقتصاد  در 
زنجیره  برداری  »نقشه  عنوان  با  تحقیقی  در 
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بین  داده-ستانده  های  داده  با  ارزش کشاورزی 
ارزش کشاورزی سه  تعیین زنجیره  به  المللی«،. 
منطقه شامل کشورهای تایلند، ویتنام، و کامبوج 
ارزش  زنجیره  که  میدهد  نشان  نتایج  پرداخت، 
اهمیت  دارای  المللی  بین  نظر  از  کشاورزی 
دست  به  برای  هایی  راه  هنوز  بنابراین  است، 
آوردن سود از روش مشارکت، به ویژه ای در 
 Verma and .کشوری مانند کامبوج وجود دارد
Kumar )۲0۱4(، به بررسی رفتار بازاریابی زیره 

سبز در بخش جاتپور در ایالت راهجستان کشور 
هند پرداختند. دو کانال بازاریابی در منطقه مورد 
مطالعه برای بازاریابی زیره سبز شناسایی شد. در 
طریق  از  زیره   ٪75 مقدار  ها،  کانال  این  میان 
طریق  از   ٪25 مقدار  و  داده  انتقال  دو  کانال 

کانال یک منتقل می شود. 

مواد و روشها
آن برخی  کاربرد  و  ارزش  زنجیره  مفهوم 
می توان  را  ارزش  زنجیره  رویکرد  ریشه های  از 
که  کرد  جستجو   ۱970 و   ۱960 دهه  آثار  در 
توسعه  گزینه های  شناسایی  هدف،  آن  در 
بود   معدنی  مواد  صادرکننده  کشورهای  برای 
محققان  از  برخی  همچنین   )Kaplinsky, 2001(

که  کشاورزی«  محصوالت  »تجارت  واژه  به 
توسط )Davis and Goldberg )1957  ابداع شد، 
عملیات  تمام  مجموع  شامل  که  می کنند  اشاره 
تولید  اولیه،  مواد  تولید  قبیل  از  کشاورزی 
توزیع  و  پردازش  ذخیره سازی،  محصوالت، 
از  ارزش  زنجیره  رویکرد  همچنین  می باشد. 
فیالیره۱ گرفته شده است که در  فرانسوی  واژه 
مطالعه قرارداد مزرعه و یکپارچه سازی تولید در 
 1filière

کشاورزی فرانسه در دهه ۱960 استفاده می شد. 
متمرکز  تجارت  و  تولید  در  این روش  ابتدا  در 
و  انتقال  عناصر   ۱980 دهه  از  تنها  و  بود  شده 
 UNIDO,(   ارزش افزوده به آن اضافه شده است

  )2012

گسترش  دارد  وجود  امروزه  که  ای  مسئله 
بتواند در  به نحوی است که  شبکه توزیع کاال، 
تغییر  تقاضای در حال  پاسخگوی  مناسب  زمان 
 and Nicolas )2002(باشد کنندگان  مصرف 
تا  تولید  از  ریزی  برنامه  رو  این  از    Handfield

قالب  در  نهایی،  کننده  مصرف  به  کاال  تحویل 
زنجیره ارزش، می تواند به این امر کمک نماید. 
به طور کلی زنجیره ارزش به عنوان یک شبکه 
فیزیکی و فعالیت های تصمیم گیری که مرتبط 
با جریان کاال و اطالعات بین سازمان ها و افراد 
 ، Aramyan  et  al. )2006 است تعریف می شود
زنجیره ارزش کلیه مراحل مستقیم و غیرمستقیم 
که در تکمیل درخواست مشتری درگیر هستند 
وجود  مختلفی  های  روش  شود.  می  شامل  را 
دارند که می توانند تحلیلی برای عملکرد زنجیره 
روشهای  بهترین  از  برخی  دهند.  ارائه  ارزش 
 ،SCOR شناخته شده و معروف عبارتند از: مدل
داده- تحلیل  و  تجزیه  متوازن،  امتیازی  کارت 

هزینه  زندگی،  تحلیل چرخه  و  تجزیه  پوششی، 
 SWOT تحلیل  روش  فعالیت،  بر  مبتنی  یابی 
 SWOT  در این تحقیق از مدل  .)Jeyran, 2015(

به توضیح مختصری از آن در  استفاده شده که 
ماتریس  تحلیل  فرآیند  شود؛  می  پرداخته  ادامه 

swot شامل مراحل به شرح زیر است:

الف( تعیین و ارزیابی عوامل خارجی )EFE( و 
ارزش  زنجیره  توسعه  بر  اثرگذار   )IFE( داخلی 
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)مرحله ورودی( ، ب( تطبیق و تعیین استراتژی 
ها )مرحله مقایسه(،  ج( تشکیل ماتریس )IE( و 

اولویت های اجرایی، 
استراتژیک  کمی  راهبردهای  ماتریس  د( 
 SWOT تحلیلی  ماتریس  آنجا که  از   .)QSPM(

اما  دهد  می  ارائه  گوناگونی  های  استراتژی 
از  دهد  نمی  ارائه  ها  اولویت  برای  تکنیکی 
ماتریس QSPM استفاده گردید در این ماتریس 
مناسب  های  استراتژی  مورد  در  گیری  تصمیم 
و  علمی  تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  قبول  قابل  و 
قضاوت شهودی صورت میگیرد و امتیاز نهایی 

هر راهبرد مشخص می شود. 
در  زنجیره،  این  بازیگران  شامل  آماری،  جامعه 
تامین  باشند که شامل  می  ها  از حلقه  هر کدام 
عمده  گران،  واسطه  تولیدکنندگان،  کنندگان، 
فروشان، خرده فروشان و صادرکنندگان است. 
در  اول  شهرستانی   5 نمونه،  حجم  تعیین  برای 
در  استان  تولید  درصد   80 نزدیک  که  استان 
آنها انجام می شود )سبزوار، بردسکن، داورزن، 
با هماهنگی  و  انتخاب  تربت جام، و مه والت( 
در  موجود  های  حلقه  باغبانی،  امور  مسئول  با 
شهرستان، شناسایی و تعداد افراد مرتبط با تولید 
و مراحل بعدی زیره سبز شناسایی گردید. بدین 
های  حلقه  در  فعال  عامل   4۲ تعداد  ترتیب، 
زنجیره ارزش، شناسایی و مصاحبه با آنان برای 
تکمیل کاربرگ و پرسشنامِه طراحی شده، انجام 
شد سپس در مرحله بعد، از تعداد 7 کارشناس 
نیز،  استان  جهادکشاورزی  سازمان  در  مرتبط 
تکمیل پرسشنامه، برای مرحله دوم تحقق انجام 

شد. 

نتایج و بحث
هزینه تمام شده تولید یک کیلو زیره سبز در 
هزینه  احتساب  با  کننده  تولید  برای   ۱۳97 سال 
این  از  که  است  بوده  تومان  هزار   9 برابر  زمین 
»کود  عامل  سه  به  مربوط  هزینه  بیشترین  مقدار 
این  از  که  است  بوده  وجین«  کارگر،  حیوانی، 
درصد،   ۲4.88 سهم  با  حیوانی  کود  ها  عامل 
سهم  با  وجین  و  درصد   ۱۳.8۲ سهم  با  کارگر 
9.67 درصد به ترتیب بیشترین سهم را در تولید 
 Agricultural( اند  داشته  سبز  زیره  کیلو  یک 
Statistical Yearbook, 2018(. زیره سبز گیاهی 

نوبت  الی 4  کم آب محسوب شده و دارای ۳ 
آبیاری )بسته به شرایط محیطی( در طول 4 ماه 

دوره کشت آن است. 
فراورده های زیره سبز شامل »اسانس، عرق و 
روغن زیره سبز« میباشد. اسانس و عرق این گیاه 
که از تقطیر تخم زیره سبز به وسیله بخار آب به 
دست می آید دارای خواص دارویی فراوانی می 
باشد. تولید و عرضه زیره سبز در استان خراسان 
بردسکن،  داورزن،  شهرستانهای  در  رضوی، 
سبزوار، خوشاب، کالت، بجستان، تایباد، تربت 
جام، جغتای، مشهد و گناباد فعالتر است چرا که 
تولید هستند. در  از مراکز عمده  این شهرستانها 
مورد محصول زیره سبز باید گفت این محصول 
ایجاد  و  فعال شدن  برای  مناسب  پتانسیل  دارای 
سبز  زیره  که  چرا  است،  بیشتر  افزوده  ارزش 
گیاه مقاوم در برابر آفات است و وجود شرایط 
آب،  به  زیره  اندک  نیاز  استان،  مناسب  اقلیمی 
سبب  آن،  دارویی  خواص  و  کوتاه  رشد  دوره 
شده  محصول  این  کشت  به  کشاورزان  رغبت 
استان  در  آن  بازار  و  سبز  زیره  معامالت  است. 
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به  نسبت  خوبی  رونق  دارای  رضوی  خراسان 
سایر استانها است. این محصول به صورت منطقه 
در  که  دارد  کشور  در  قوی  نسبتاً  نقِد  بازاِر  ای 
آن تعداد مشخصی از خریداران، فروشندگان و 
بازاِر  اند. از طرفی فعاالن اصلی  واسطه ها فعال 
ساختار  از  مناسبی  فهم  و  آشنایی  محصول  این 
بازار این محصول، دوره های نوسانات و عوامل 
دلیل  به  همچنین  دارند.  آن  قیمت  بر  موثر 
استراتژیک نبودن این محصول، دخالت خاصی 
و  نمی شود  انجام  بازار  این  در  از طرف دولت 
نوسانات قیمت در بازار متأثر از سازوکار عرضه 
و تقاضا در بازارهای جهانی و نیز عوامل بنیادین 
محصول  این  لذا  باشد  می  قیمت  بر  تأثیرگذار 
پایه  دارایی  عنوان  به  استانداردسازی  قابلیت 
قرارداد آتی را داراست و می توان این نوع بازار 
 Naserpur,(  را نیز برای این محصول شکل داد

 .)2012

که  سبز  زیره  تولید  در  اول  شهرستان  پنج 
می  انجام  را  استان  تولید  درصد   75.5 حدود 
دهند، شامل شهرستانهای سبزوار )۲5.4 درصد(، 
بردسکن )۲۱.۳ درصد(، داورزن )۱۲.9 درصد(، 
تربت جام )9.۲ درصد( و مه والت )6.7 درصد( 
 Agricultural Statistical Yearbook,( می باشند
های  شهرستان  در  ها  تولیدکننده  اکثر   .)2018

را  خود  تولیدی  زیره  جام  تربت  و  بردسکن 
شهرستان  در  اما  فروشند  می  واسطه  افراد  به 
تولیدکننده  اکثر  سبزوار،  و  والت  مه  داورزن، 
ها، زیره تولیدی خود را مستقیم به کارخانه زیره 

پاک کنی در سبزوار تحویل می دهند. 
سبز  زیره  مختلف  حالت  سه  به  که  آنجا  از 
از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد، 
ترسیم  سبز  زیره  ارزش  زنجیره  برای  کانال  سه 

 
 : زنجيره ارزش موجود زيره سبز در استان خراسان رضوي1 شكل 
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شده است. کانال یک شامل شش حلقه )تامین 
کننده،  بوجاری  واسطه،  تولیدکننده،  کننده، 
شامل  دو،  کانال  است.  صادرات(  صادرکننده، 
واسطه،  تولیدکننده،  کننده،  )تامین  حلقه  هفت 
فروش،  خرده  فروش،  عمده  کننده،  بوجاری 
سه  کانال  و  باشد  می  )داخلی((  کننده  مصرف 
نیز شامل هفت حلقه )تامین کننده، تولیدکننده، 
کننده  فرآوری  کننده،  بوجاری  واسطه، 
)داخلی(، خرده فروش، مصرف کننده )داخلی 
بیان  توضیحات  به  توجه  با  است.  خارجی(  و 
شده ترسیم زنجیره ارزش سه کاناله زیره سبز به 

صورت چارت ذیل انجام شده است:
زیره سبز  نهایی  در کانال یک که محصول 
خام است و مصرف کننده آن را به شکل خام 
درآمد  بیشترین  کند،  می  مصرف  و  خریداری 
سپس  و  تولیدکننده  حلقه  به  مربوط  خالص 
خرده فروشی است.  علت این امر آن است که 
انجام  این کانال فرآوری خاصی روی زیره  در 
اولین و آخرین حلقه می  نمی گیرد و در واقع 
توانند درآمد خالص )سود( بیشتری را از آنچه 
مصرف می شود به دست آوردند. در کانال دو 
زیره  که  کننده  فرآوری  همان  یا  صادرکننده 
کند،  می  شده،  فرآوری  محصول  به  تبدیل  را 
بیشترین درامد خالص را در یک کیلو زیره سبز 
خام به دست خواهد آورد که این موضوع بیانگر 
آن است که فرآوری، می تواند عالوه بر اشتغال 
درآمد  کسب  سبب  بیشتر،  افزوده  ارزش  و 
خالص بیشتر )یا همان سود( نیز شود. در کانال 
سه که زیره سبز خام به خارج کشور صادر می 
شود بیشترین سود یا همان درآمد خالص مربوط 
اینکه دسترسی  به  به صادرکننده است )با توجه 

به اطالعات محصوالت فرآوری شده در خارج 
بیشترین  گفت  توان  می  ندارد  وجود  کشور 
مسلم  طور  به  نیز  کانال  این  در  خالص  درآمد 
خواهد  کشور  خارج  کننده  فرآوری  به  مربوط 
بود، اما با توجه به اطالعات حلقه های کانال تا 

جدول
1

ت با آن (واحد: تومان)
ك كيلوگرم زيره سبز در هر كدام از حلقه ها در سه كانال مرتبط با توليدا
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صادرکننده، می توان بیشترین درآمد خالص را 
به صادرکننده در داخل نسبت داد(.

جز  به  ها  نهاده  تامین  مطلوب،  زنجیره  در 
پشتیبان  توسط  آب«،  و  زمین  کار،  »نیروی 
زنجیره به کمک »اجرای کشاورزی قراردادی« 
تامین می شود و کشاورزی قراردادی )یا پشتیبان 
خواهد  کننده  فراوری  همان  زنجیره(  محلی 
با تولیدکننده تشکیل  با برقراری ارتباط  بود که 
را  تولید  فرآیند  تکمیل  و  داده  تولید  زنجیره 
انجام خواهد داد. این امر دو نکته مثبت به دنبال 
خواهد داشت: نکته اول آن است که باعث می 
شود تا فرآوری کننده از کیفیت الزم مواد اولیه 
در  که  تولیدات  بودن  ارگانیک  و  بوده  مطمئن 
بخش کشاورزی بسیار مهم است و سبب ایجاد 
شود  تامین  شد،  خواهد  صادرات  برای  پتانسیل 

و نکته دوم آن است که سهم واسطه  در خرید 
زیره سبز از کشاورز در این زنجیره کم شده و یا 

حذف خواهد شد.
زیره  بیشترین  که  شود  می  فرض  مدل  این  در 
دارو  تولید  شکل  به  فراوری  مرحله  وارد  خام، 
و  درد  دل  رفع  دیابت،  الغری،  داروی  )جهت 
...( شود چرا که این نوع فرآوری دارای بیشترین 
از  پس  بود؛  خواهد  استان  برای  افزوده  ارزش 
مرحله  وارد  بایستی  خام  سبز  زیره  بیشترین  آن 
مانند  غیردارویی  محصوالت  تولید  با  فرآوری 
تا  شود   »... و  عرقیات  روغن،  ادویه،  »اسانس، 
بتواند بیشترین ارزش افزوده را برای استان ایجاد 
کننده  فرآوری  مدل،  این  در  که  آنجا  از  کند. 
آنها  تعداد  مرور  به  نیز  مقیاس  کوچک  های 
از زیره  اندک  بسیار  لذا سهم  کمتر خواهد شد 

 
 : زنجيره  ارزش  مطلوب زيره سبز2شكل 
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این مدل، وارد مرحله فرآوری  سبز تولیدی در 
کوچک مقیاس می شود که عمدتاً شامل تولید 
بندی آن می شود.  بسته  یا  عرقیات زیره سبز و 
صادر کردن زیره به شکل خام نیز برای آن سهم 
اندکی در نظر گرفته خواهد شد. به نظر می رسد 
برای  را  افزوده  ارزش  حداکثر  بتواند  مدل  این 
استان ایجاد کند. در شکل ذیل حلقه های سبز 
تغییرات  همان  یا  اصالحی  های  حلقه  رنگ، 
است.  قبلی  ارزِش  زنجیره  مدل  در  شده  ایجاد 
فرآوری  بازار  شدن  تخصصی  بر  ذیل  مدل  در 
کنندگان زیره سبز، تاکید شده است به عبارتی 
نیاز به ایجاد فرآوری کنندگان جدید )یا همان 
متنوع سازی نوع فرآوری زیره سبز( وجود دارد 
که بازار فرآوری کنندگان بزرگ مقیاس را از 
هم تفکیک کند و این فرآوری کنندگان مجزا 
بپردازند و هدف را صادرات محصول  به تولید 

خود قرار دهند.
در این قسمت پس از ارائه نقاط قوت، ضعف، 
فرصتها،  و  چالشها  قالب  در  تهدید،  و  فرصت 
آن  از  پس  و  شده  ارائه   SWOT تحلیل  مدل 
ماتریس  کمک  به  ها  استراتژی  بندی  اولویت 

QSPM بیان شده است.

و   )EFE( خارجی  عوامل  ارزیابی  اول:  مرحله 
)IFE( داخلی

همانگونه که در جدول ۲ آمده است در استان 
در زمینه زیره سبز قوت ها و ضعف ها به صورت 
برابر ۱۲ ضعف  جدول ذیل هستند. 6 قوت در 
و ۱۱ فرصت در برابر 5 تهدید قرار گرفت. در 
مجموع ۱8 قوت و فرصت به عنوان مزیت و ۱7 
تنگنای  و  عنوان محدودیت  به  تهدید  و  ضعف 
در  سبز  زیره  ارزش  زنجیره  توسعه  روی  پیش 

استان شناسایی شد. 
خارجی  و  داخلی  ماتریس  تشکیل  دوم:  مرحله 

)IE( و اولویت های اجرایی
ارزیابی  ماتریس  در  نهایی  امتیاز  به  توجه  با 
ارزیابی  ماتریس  در  و   )۲.5۲( داخلی  عوامل 
منتخب  استراتژی   )۳.۱6( خارجی  عوامل 
ماتریس  و  گرفته  قرار  تهاجمی  سلول  در 
»راهبردهای تهاجمی« را مشخص می کند. الزم 
به ذکر است که راهبردهای تهاجمی از قوت ها 
جهت حداکثر بهره برداری از فرصت ها استفاده 
می کند. مطابق با نتیجه ماتریس استراتژی ها و 
اولویت های اجرایی، توسعه زنجیره ارزش زیره 
زیادی  نسبتاً  قوت  نقاط  دارای  استان  در  سبز، 
است که می توان ضمن استفاده از آنها حداکثر 
بهره برداری را از فرصت های پیش رو به عمل 

آورد.
مرحله سوم: تطبیق و تعیین استراتژی ها

در این مرحله با بررسی عوامل داخلی و نیز 
به منظور  استراتژی هایی  تحلیل عوامل محیطی 
تقویت  ها،  فرصت  از  حداکثری  برداری  بهره 
اثر  کاهش  و  ضعف  نقاط  کاهش  قوت،  نقاط 
برای  است  بدیهی  شود.  می  پیشنهاد  تهدیدها 
توانایی  به  نیاز  مرحله  این  در  استراتژی  تعیین 
استراتژی  ارائه  در  دارد.  وجود  کافی  تحلیل 
های SO هدف این است که با استفاده از نقاط 
قوت داخلی در زمینه توسعه زنجیره ارزش زیره 
سبز در استان، از فرصت های خارجی حداکثر 
های  استراتژی  ادامه  در  نمود.  را  برداری  بهره 
تهاجمی، پیش روی توسعه زنجیره ارزش زیره 

سبز در استان به شرح جدول ۳ است:
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یافته های ترویجی
نکات   بیشتر،  افزوده  ارزش  خلق  منظور  به 

ترویجی زیر حائز اهمیت است: 
به کمک دو   ۱-توسعه فرآوری زیره سبز  

برای  استان  مطرح  داروسازان  با  رایزنی  عامل 
سبز:  زیره  از  استفاده  بر  تاکید  )با  دارو  تولید 
مانند داروی کاهش وزن، افزایش شیردهی، رفع 
نفخ کودکان و ....( و انجام تبلیغات و بازاریابی 
برای جذب بازارهای دارویی در داخل و خارج 
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با معرفی  کشور ۲-اجرای کشاورزی قراردادی 
با زیره سبز و  پایه گذاری شرکت های مرتبط  و 
ترویج مراحل مختلف اجرای قرارداد ۳- توسعه 
بازارهای  سمت  به  حرکت  و  بازار  گسترش  و 
بازارهای  استانداردهای  نمودن  رصد  با  جدید 
بازاریابی  و  آنها  از  خریدار  جذب  برای  هدف 
محصوالت تولیدی 4- متنوع سازی محصوالت 
هدف  بازارهای  تعیین  کمک  با  شده  فرآوری 
در  تولیدی  محصوالت  بازاریابی  و  فروش 
کشورهای هدف )کاربردهایی مانند ضد عفونی 

کردن بخیه از اسانس زیره سبز(
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Abstract

Two medicinal plants Damask Rose and Cumin are in priority for extensive 

cultivation in Khorasan Razavi province due to their low input, especially in 

water consumption. In this study, the export market of these two medicinal 

plants has been studied with the help of documentary data during the years 

2000-2018. The research method is analytical and descriptive and to examine 

the competitive advantage, comparative advantage and market structure have 

been used respectively ; Revealed Competitive Advantage index (RCA), 

Internal Resource Cost index (DRC) and Herfindahl index (HI). The results 

showed Cumin and Damask Rose products have a DRC index of less than 

one and both of them have a comparative advantage. Competitive advantage 

analysis showed that in Cumin, RCA index is greater than one in all years, 

but in Damask Rose  RCA index is between zero and one, so Cumin has 

a competitive advantage and Damask Rose has no competitive advantage. 

Examination of the market structure showed that in cumin “in contrast to 
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Herfindahl index” (HI / 1) has the number 3.33 and in Damask Rose has the 

number 4.55 and these numbers are between 3 and 6. Therefore, the conditions 

of multilateral monopoly are located in this market. It can be concluded that 

both products have a comparative advantage in the province and there is a 

possibility of their extensive cultivation. Also, the extensive cultivation of 

these products requires the acquisition of new markets with the help of the 

improvment of processing of these two plants in the province.

 Key Words: Competitive Advantage, Comparative Advantage, Market Structure,

 Damask Rose, Cumin.


