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چکیده
ضرورت نگاه علمی به حوزه مدیریتی و مشکالت پيشروی بخش گياهان دارویی و انجام مطالعهای جامع در راستای واکاوی
چالشهای فرآروی توسعه این بخش ،نيازی بایسته بهشمار میآید .این پژوهش ،با جهتگيری کمّی و استفاده از روش توصيفی-
پيمایشی به شناسایی چالشهای پيشروی توسعه بخش گياهان دارویی ایران پرداخته است .جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران
حوزه گياهان دارویی و افراد شاغل در بخشهای مختلف آن تشکيل دادند .تعداد  959نفر از آنان به روش نمونهگيری هدفمند در
پژوهش مشارکت کردند .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بود که دو سطح وضعيت موجود و وضعيت مطلوب را مورد
بررسی قرار داد .برای بررسی روایی پرسشنامه از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ مورد تأیيد قرار گرفت .نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،نيروی انسانی و فناوری ،مدیریتی ،بازار و بازاریابی و
زیستمحيطی بهترتيب بيشترین تأثير را در عدم توسعه مطلوب بخش گياهان دارویی داشتهاند .از دیدگاه پاسخگویان ناکارآمدی و
عدم پوشش مناسب نظام حمایتی بيمه ،مهمترین چالش پيشروی توسعه این بخش است و بيشترین شکاف از وضعيت مطلوب مربوط
به محدود بودن سياستهای حمایت از توليد ،ناکارآمدی سياستهای حمایتی و هدفمند نبودن یارانه در حمایت از توليد است.
بدینمنظور سياستهای حمایتی مانند اعطای یارانههای هدفمند ،معافيتهای مالياتی برای واحدهای فراوری کننده و دانشبنيان،
اتخاذ سياستهای مختلف برای کاهش نرخ تمام شده توليد محصوالت همراه با مشارکت فعال توليدکنندگان و دستاندرکاران در
فرایند برنامهریزیهای مرتبط با گياهان دارویی پيشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :اقتصاد گياهان دارویی ،صادرات گياهان دارویی ،طب سنتی ،بازاریابی گياهان دارویی.

مقدمه
رویکرد استفاده روزافزون از گياهان دارویی و
فرآوردههای حاصل از آن نقش این گياهان را در چرخه
اقتصاد جهانی پر رنگتر کرده است .در حال حاضر
ميلياردها نفر از مردم (حدود  %27از جمعيت جهان) برای

www.SID.ir

اهداف مختلف درمانی از گياهان دارویی و اسانسها استفاده
میکنند ( .)He et al., 2018توليد و تجارت این گياهان نيز
رقم قابل مالحظهای را به خود اختصاص داده است.
براساس آمار مرکز تجارت جهانی (International :ITC
) )Trade Centre (https://www.trademap.orgدر سال
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 7797صادرات جهانی گياهان دارویی حدود یکصد
ميليارد و هفتصد ميليون دالر ارزش داشته است .همچنين
پيشبينی میشود در سال  7757ارزش صادرات این بخش
به رقم پنج تریليون دالر برسد (.)Azarkish et al., 2014
با توجه به ارزش واحد بسيار باال ،گياهان دارویی در
صورت شناخت علمی ،کشت ،توسعه و بهرهبرداری صحيح
میتوانند نقش مهمی در راستای اشتغالزایی و کاهش
وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و توسعه
صادرات غير نفتی داشته باشند ( Noor Hosseini et al.,
 .)2018بااینحال اگرچه در سالهای اخير با افزایش سطح
زیر کشت و توليد (،)Mohammadzadeh et al., 2018
ارزش بازارهای جهانی گياهان دارویی و فرآوردههای آن
با رشد همراه بوده است ،اما وضعيت توليد و عرضه این
محصوالت مطابق با قابليت موجود نبوده و با وضعيت
مطلوب فاصله زیادی دارد؛ به گونهای که طی بيست سال
گذشته با احتساب زعفران ،گالب و گلمحمدی که ایران
بزرگترین توليدکننده آنها در جهان است ،صادرات گياهان
دارویی کشور همواره کمتر از  577ميليون دالر بوده است
(.)Mir, 2018
براساس آخرین آمار مرکز تجارت جهانی نيز کشور
ایران با دارا بودن سهم  7/9درصدی از صادرات جهانی
گياهان دارویی در بين  929کشور صادرکننده در رتبه هفتاد
و دوم قرار دارد .سهم اندک کشور در توليد و تجارت
گياهان دارویی و فرآوردههای آن ،بيانگر این موضوع است
که همچنان ظرفيت توليد و صادرات گياهان دارویی و
فرآوردههای آن در کشور مغفول مانده و پيشنيازهای
توسعه این بخش مهيا نشده است.
طبق بررسی علمی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
کشور ،از ميان حدود  7777گونه گياهی در منابع طبيعی
کشور ،حدود  7677گونه از این گياهان دارای خواص
دارویی است که فقط نام  976نوع از آنها در فهرست
صادرات و واردات کشور قرار دارد .در حال حاضر همچنان
بخش اعظمی از این گياهان از رویشگاهها و ذخایر طبيعی
برداشت میشوند و حدود  57گونه گياه دارویی در حدود
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 927هزار هکتار از اراضی کشور کشت میشود که این
ميزان در مقایسه با کشورهای دیگر مانند چين ( 777گونه
زیرکشت) رقم بسيار اندکی است (Mir, 2018؛
 .)Dehghanpour, 2019بااینحال هدفگذاریهای کشور
براساس سند ملی گياهان دارویی و طب سنتی مصوب سال
 9617شورای انقالب فرهنگی ،بر کاهش سطح برداشت
رسمی و غيررسمی از عرصههای طبيعی به  777هزار هکتار
و افزایش سطح زیرکشت گياهان دارویی و اسانسدار به
 577هزار هکتار در افق  9474تأکيد دارد .همچنين
ساماندهی مدیریت منابع و حفاظت از منابع پایه با تأکيد بر
توسعه سطح کشت ،پرورش ،جمعآوری و فرآوری صنعتی
گياهان دارویی ازجمله راهبردهای این سند است
(.)Mohaddes Hosseini, 2019
عالوهبر پایين بودن سطح زیر کشت گياهان دارویی
زراعی و محدودیت برداشت از ذخایر طبيعی ،گياهان
دارویی (فرآوری شده و فرآوری نشده) عمدتاً به شکل
سنتی و بدون هيچگونه نظارت و ضابطهای در کشور استفاده
میشوند ( .)Mir, 2018بر این اساس حوزههای توليد،
فرآوری و بستهبندی و بازاریابی گياهان دارویی کشور نيز با
چالشهای خاص خود مواجه میباشد که از لحاظ پژوهشی
کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ،ازاینرو ضرورت نگاه
علمی به حوزه مدیریتی و مشکالت پيشروی بخش گياهان
دارویی و انجام مطالعهای جامع در راستای واکاوی
چالشهای فراروی توسعه این بخش ،نيازی بایسته بهشمار
میآید .بیگمان توجه علمی و تحقيقی ،چشمانداز درست و
روشنی به سياستگذاران و مدیران این بخش خواهد داد و
یاریرسان آنان در اتخاذ تصميمهای صحيح و برنامهریزی
اصولی خواهد بود.
پیشینه تحقیق
بررسی مطالعات پيشين حکایت از آن دارد که بيشتر
پژوهشگران به مسائلی پرداختهاند که حوزه کالن بخش
کشاورزی بهطور عام با آن مواجه هستند و در کمتر
مطالعهای مسائل و مشکالتی که بهطور اخص توسعهبخش
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گياهان دارویی باشند ،مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه بخش گياهان دارویی نيز بسياری از این مسائل و
مشکالتی که در این مطالعات مورد بحث قرار گرفته است،
مواجهاند ،اما بااینحال توسعه بخش گياهان دارویی با موانع
و مشکالت خاص خود روبرو است که مستلزم تحليل و
بررسی جداگانهای میباشد .در این راستا مروری اجمالی به
نتایج چند مورد از پژوهشهای انجام شده در این زمينه
خواهيم داشت.
حجم قابل توجهی از مطالعات به موضوع مدیریت و
اقتصاد از قبيل برنامهریزی ،سياستگذاری و تعيين خطمشی
توليد ،عرضه ،مصرف ،فروش ،بازاریابی و صادرات و
واردات گياهان دارویی پرداختهاند .این گروه از تحقيقات را
میتوان به دو بخش کالن و خرد تقسيم نمود .بخش نخست
تحقيقاتی که به موضوع گياهان دارویی در سطح توليد و
عرضه کشور و جهان پرداختهاند .ازجمله میتوان به
پژوهشهای  Majawarianو همکاران (Alizadeh ،)7793
و  Niroumand ،)7793( Mahmoudiو Rizvandi
( Taheririkandeh ،)7793و همکاران ( )7793و
 Kohansalو همکاران ( )7791اشاره کرد .بخش دوم
پژوهشهایی هستند که از منظر موارد پيشگفته در سطح
منطقه و شهرها پرداختهاند .ازجمله این تحقيقات ،میتوان به
پژوهشهای  Zare Zardeiniو ،)7794( Amiri Aghdaie
 Sajedipoorو  Moradnezhadi ،)7795( Mashayekhiو
همکاران ( Bibak ،)7792و ،)7792( Moghbeli
 Mohammadzadehو همکاران (Javad zadeh ،)7797
( )7791( Mohaddes Hosseini ،)7791و
 Hajimirrahimiو همکاران ( )7791اشاره کرد .بخشی از
این تحقيقات نيز یک یا چند گياه دارویی خاص را مدنظر و
مورد بررسی قرار دادهاند .از این قبيل تحقيقات میتوان به
پژوهشهای  Khodaverdizadehو Mohammadi
( )7792با عنوان «تعيين مزیت نسبی و ساختار بازار
صادرات جهانی گياهان دارویی (مطالعه موردی :رازیانه،
بادیان ،انيسون و گشنيز)»؛  Mansourianو Mohammadi
( )7797با عنوان «بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران

www.SID.ir

Archive
چالشof
SID
های پیشروی ...
شناسایی
در ایران» و به بررسی ساختار بازار و تحليل الگوی
صادراتی زعفران ایران توسط  Mirbagheriو همکاران
( )7791اشاره کرد.
در بيشتر این مطالعات که با هدف بررسی رقابتپذیری
گياهان دارویی ایران در بازارهای داخلی و خارجی انجام
شدهاند ،نقش بازدارنده عواملی همانند ناکارآمدی
فعاليتهای بازاریابی و محدودیت بازارهای هدف و عدم
شناخت بازار هدف مناسب در توسعه بخش گياهان دارویی
مورد تأکيد قرار گرفته است .بر این اساس تغيير الگوی
بازاریابی سنتی به حرفهای و مدرن و شناسایی و
اولویتبندی بازارهای هدف را پيشنهاد نمودهاند.
نقش عامل اقتصادی همانند نااطمينانی نسبت به بازار
گياهان دارویی و قيمت پایين برخی از گياهان دارویی در
توسعه کشت گياهان دارویی کشور نيز بسيار حائز اهميت
است .به گونهای که نتایج برخی از مطالعات همانند مطالعه
 Rasamو همکاران ( )7797حکایت از نقش قابل توجه
عامل اقتصادی نسبت به سياستهای حمایتی ،خدمات
ترویجی -آموزشی و عوامل فرهنگی و اجتماعی دارد .در
مطالعه  Noor Hosseiniو همکاران ( )7797نيز عدم
اطمينان کشاورز نسبت به فروش گياهان دارویی حداکثر
اهميت را در بين عوامل اقتصادی داشت.
گروهی دیگر از محققان بهطور خاص به جایگاه و
اهميت اقتصادی گياهان دارویی و چالشهای فراروی آن
پرداختهاند .در این راستا  Ganjaliو همکاران ()7795
معتقدند چالشهای فراوانی پيشروی توسعه گياهان دارویی
وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :نوسانهای قيمت و
عدم ثبات بازار ،باال بودن هزینههای توليد ،عدم توانایی در
بازاریابی فعال بينالمللی ،عدم وجود سازمانهای تخصصی
برای امور مربوط به بازرگانی گياهان دارویی ،برداشت
بیرویه و غير اصولی در برخی از مناطق ،قاچاق ،عدم
وجود استاندارد اوليه ،وارداتی بودن بيشتر گياهان عرضه
شده و عدم وجود سيستم دیدهبانی سالمت گياهان دارویی
توليد شده و یا جمعآوری شده است.
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در برخی از این مطالعات عدم رعایت مسائل بهداشتی و
استانداردها در فرایند توليد ،برداشت ،فرآوری و تجارت
گياهان دارویی بهعنوان یکی از موانع مهم مورد تأکيد قرار
گرفته است .در این راستا  Khazab Monfaredو Mohseni
( )7793معتقدند گياهان دارویی ایران و فرآوردههای آنها از
کيفيت استاندارد و مناسب یا برخوردار نيستند و یا اگر هم
برخوردار باشند از قابليت تضمين و ثبات اندکی
برخوردارند .بر این اساس تغيير الگوی کشت گياهان
دارویی ،استانداردسازی اسانسهای توليدی از گياهان
دارویی و بکارگيری فناوریهای روز برای استحصال ماده
مؤثره را برای توسعه رقابتپذیری کيفی گياهان دارویی
ضروری دانستهاند .براساس گزارشهای سازمان بهداشت
جهانی با وجود الزامات و مقرراتی که برای بکارگيری و
رعایت روشهای کشاورزی و برداشت خوب (:GACP
( )Good Agriculture and Collection Practiceوجود
دارد ،مجموعهای از راهنماییها در ارتباط با برداشت و
جمعآوری گياهان دارویی است که هدف آن افزایش ایمنی
مواد غذایی و اجرای صحيح استانداردهای کمّی و کيفی مواد
خام گياهی مورد استفاده در صنایع داروهای گياهی برای
توليدکنندگان گياهان دارویی میباشد .بهطوری که کشاورزان
و جمعآوریکنندگان گياهان دارویی و نيز فرآوریکنندگان و
سایر افراد ذیمدخل آنها را بهطور کامل رعایت نمیکنند.
بنابراین آموزش کشاورزان و سایر عوامل ذیربط در فرایند
توليد ،برداشت ،فرآوری و تجارت گياهان دارویی یکی از
مهمترین اقدامانی است که برای افزایش کيفيت و
رقابتپذیری آنها باید انجام شود (.)Mir, 2018
 )7791( Dehghanpourنيز تعداد زیاد گونههای
دارویی ،کوچک بودن زمينهای توليدی ،کمبود تحقيقات
دانشگاهی و آزمایشگاهی ،کم بودن اطالعات تخصصی
انتشاریافته ،واردات ارزان که خطر توليد داخلی را افزایش
میدهد ،هزینه باالی انرژی و نيروی انسانی ،کمبود نيروی
متخصص ،عدم ثبات قيمتها و وجود واسطهگری در بازار
را بهعنوان بخشی از مشکالت موجود در کشت گياهان
دارویی در ایران مطرح نموده است .عدم اطالع کافی بيشتر
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کشاورزان از نحوه کاشت ،داشت و برداشت گياهان دارویی
نيز از مهمترین عوامل عدم استقبال کشاورزان از کشت
گياهان دارویی محسوب میشود .همچنين نتایج برخی از
تحقيقات همانند ( )Sher et al., 2013حکایت از عدم
آگاهی افراد محلی از اهميت اقتصادی و دارویی گياهان و
وارد شدن خسارت به پوشش گياهی طبيعی دارد .بر این
اساس فرهنگ سازی و آشنایی مردم با مزایای گياهان
دارویی ،بکارگيری روشهای نوین و بهداشتی در توزیع و
فروش ،افزایش دانش فروشندگان ،گسترش آموزش طب
گياهی ،بهبود و توسعه صنایع فرآوری ،استاندارد کردن
گياهان دارویی و ترغيب و آموزش کشت گياهان در راستای
توسعه این بخش اجتنابناپذیر است ( & Zare Zardeini
 .)Amiri Aghdaie, 2014در این زمينه نهاد آموزش و
ترویج کشاورزی بهعنوان یکی از عوامل ارتقای دانش
حرفهای توليدکنندگان گياهان دارویی و تسهيلگر ارتباطات
بين عوامل شبکه دانش کشاورزی ،میتواند در بهبود
عملکرد کمّی و کيفی این بخش مؤثر واقع گردد ( Noor
.)Hosseini et al., 2018
بااینحال نمیتوان از نقش عوامل طبيعی همانند
محدودیت برداشت از عرصههای طبيعی در توسعه این بخش
غافل شد .شمار باالیی از مطالعات ،چالش ذاتی در این
بخش را برداشت ناپایدار ناشی از بهرهبرداری بيش از حد
میدانند ،زیرا عمدتاً بهرهبرداران سنتی از این منابع جوامع
توسعه نيافته و فقيری میباشند که برای تأمين نيازهای
معيشتی خود وابسته به این منابع هستند (.)He et al., 2018
اگرچه سود و درآمد چندانی عاید این گروه از بهرهبرداران
نمیشود ،بااینحال ادامه این روند خطر از بين رفتن بسياری
از گونههای گياهی و تخریب زیستگاههای طبيعی را افزایش
داده است ( .)Triumph Rasethe et al., 2019البته افزایش
تقاضای گياهان دارویی فشار زیادی را برای گياهانی که از
طبيعت جمع میشوند ،ایجاد میکند .بنابراین در این زمينه
نيز نياز به آموزش جوامع محلی ،تصویب و اجرای قوانين
زیستمحيطی احساس میگردد .فعاليتهای آموزشی باید
بهطور منظم و دورهای برنامهریزی شود ،آیيننامهای در
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زمينه جمعآوری و تجارت گياهان دارویی صادر و تمهيدات
قانونی الزم انجام گردد (.)Karık & Tunçtürk, 2019
دستهای دیگر از تحقيقات هستند که گياهان دارویی را از
لحاظ اثرهای درمانی ،فيزیولوژی گياهی ،بيوشيمی ،طب
سنتی و غيره مورد توجه قرار دادهاند .این بخش از تحقيقات
که بسيار هم گسترده انجام شده است ،مورد نظر این مطالعه
نيست.
آنچه که از مطالعه پيشينه تحقيقات بدست میآید این
است که مباحث مطرح شده در آنها در رابطه با مدیریت و
اقتصاد بوده و کمتر مطالعه جامعی که به چالشهای بخش
گياهان دارویی پرداخته باشد ،وجود دارد .ازاینرو ،این
تحقيق در نوع خود منحصربهفرد بوده و اهميت قابل توجهی
دارد ،زیرا بررسی چالشهای پيشرو میتواند مدیران،
توليدکنندگان ،صادرکنندگان و فروشندگان و کليه فعاالن
گياهان دارویی را در سطوح مختلف کمک کند تا برای
رونقبخشی حوزه گياهان دارویی بهتر تصميم بگيرند.
فرصت و موقعيت بهينهای که فعاليت در بخش گياهان
دارویی از لحاظ کارآفرینی ،اشتغالزایی ،رشد اقتصادی،
اثرهای آن در رونقبخشی گردشگری گياهان دارویی و ...
برای ایران در پی دارد ،ارزش آن را دارد که بر پایه
روشهای علمی به مشکالت و چالشهای پيشروی گياهان
دارویی پرداخته شود.
اهداف تحقیق
در این پژوهش هدف اصلی پژوهش شناسایی
چالشهای بخش گياهان دارویی ایران است .برای این
منظور اهداف اختصاصی زیر قابل توجهاند:
 -9شناخت چالشهای پيشروی گياهان دارویی
 -7اولویتبندی چالشهای پيشروی گياهان دارویی
 -6دستهبندی زیرگروه چالشهای پيشروی گياهان دارویی
همچنين این پژوهش در نظر دارد اهميت و تأثير مؤلفهها
را در دو سطح وضعيت موجود و شکاف تا وضعيت مطلوب
مورد بررسی قرار دهد.
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مواد و روشها
این پژوهش با هدف شناسایی چالشهای فرآروی توسعه
بخش گياهان دارویی در ایران انجام شده است .از نظر
جهتگيری فکری از نوع پژوهش کمّی ،از لحاظ گردآوری
دادهها از نوع توصيفی -پيمایشی و از نظر هدف کاربردی
میباشد .جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران حوزه گياهان
دارویی و افراد شاغل در بخش توليد ،فرآوری (اسانسگيری،
عرقيات ،دارو و مکملهای گياهی) توزیع و فروش ،طب
سنتی ،شرکتهای دانشبنيان و آموزش تشکيل دادند.
ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه
محقق ساخته بود که گویههای آن براساس مطالعات
کتابخانهای ،بررسی مبانی نظری و مطالعات مرتبط تدوین
شد .این پرسشنامه عالوهبر بخش اطالعات توصيفی
پاسخگویان ،چالشهای مرتبط با کسب و کارهای گياهان
دارویی را در قالب شش مؤلفه (اقتصادی ،بازار و بازاریابی،
مدیریتی ،نيروی انسانی و فناوری ،زیستمحيطی و
اجتماعی) در دو سطح اهميت و تأثير مؤلفهها در وضعيت
موجود و شکاف تا وضعيت مطلوب براساس طيف ليکرت
( =9خيلی کم و  =5خيلی زیاد) را مورد بررسی قرار داد.
برای بررسی روایی پرسشنامه از شاخص  KMOو آزمون
بارتلت استفاده شد .روایی محتوایی پرسشنامه نيز پس از
انجام اصالحات و بهرهمندی از نظر متخصصان ،توسط
تعدادی از استادان و صاحبنظران مورد تأیيد قرار گرفت.
بهمنظور برآورد پایایی پرسشنامه نيز ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شد .همانگونه که در جدول  9نشان داده شده است،
شاخصها  ،KMOآزمون بارتلت و ضریب آلفای کرونباخ
برای تمامی مؤلفهها در سطح قابل قبولی قرار دارد ،به این
ترتيب روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیيد میباشد.
بهمنظور تجزیهوتحليل دادهها در دو بخش آمار توصيفی
و استنباطی از نرمافزار  SPSS22استفاده شد .آمار توصيفی
شامل ميانگين ،انحراف معيار و ضریب تغييرات و آمار
استنباطی مورد استفاده در این تحقيق آزمون ناپارامتری
فریدمن و بررسی ميانگين رتبهای بود.
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دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران ،جلد  ،63شماره 5

جدول  -1بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق
سازه

KMO

بارتلت

واریانس تبیین شده

آلفای کرونباخ

اقتصادی

7/515

7/77

27/44

7/277

بازار و بازاریابی

7/367

7/77

16/75

7/277

مدیریتی

7/362

7/77

79/93

7/776

نیروی انسانی و فناوری

7/344

7/77

32/96

7/765

زیستمحیطی

7/367

7/77

15/55

7/763

اجتماعی

7/376

7/77

77/57

7/715

جدول  -2جمعیتشناسی تحقیق
گزینهها

فراوانی

درصد

شاخصها

مرد

76

55

زن

37

45

 67-79سال

64

77/5

 47-69سال

41

67/45

 57-49سال

63

76/74

باالی  59سال

67

79/7

دیپلم

1

3

فوقدیپلم

95

1/1

ليسانس

63

76/74

فوقليسانس

42

69/9

دکتری

44

1/9

شاغل در بخش دولتی  -کشاورزی

46

77/75

شاغل در بخش خصوصی -کشاورزی

59

66/7

عضو هيئت علمی دانشگاه

67

91/1

دانشجو

72

92/1

959

977

جنسیت

سن

تحصیالت

نوع فعالیت

جمع کل
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نتایج
ویژگیهای فردی پاسخگویان
یافته های تحقيق نشان می دهد که  76نفر از افراد
مورد مطالعه مرد ( )%55و  37نفر زن ( )%45هستند.
بيشتر پاسخگویان ( )%67/25بين سنين  69-47قرار
دارند .سطح تحصيالت بيش از نيمی از پاسخگویان
( )%37/7کارشناسی ارشد و دکتری بود ،در حالی که
 % 76/7دارای مدرک کارشناسی %1/1 ،دارای تحصيالت
فوق دیپلم و  % 3هم مدرک دیپلم داشتند .ميانگين تجربه
کاری آنان در حدود  97سال است ،به نحوی که %23/7
پاسخگویان دارای تجربه کاری  5تا  97سال بودند.
 % 97/3نيز بيش از ده سال سابق ه کاری در حوزه گياهان
دارویی داشتند % 77/5 .از پاسخگویان را افراد شاغل در
بخش دولتی کشاورزی % 76/7 ،شاغل در بخش
خصوصی کشاورزی % 91/1 ،عضو هيئت علمی دانشگاه و
 % 92/1را هم دانشجویان این حوزه تشکيل می دادند
(جدول .)7
بررسی و اولویت بندی چالشهای پیش روی توسعه بخش
گیاهان دارویی ایران
در رابطه با اولویت بندی هریک از عوامل اقتصادی،
بازار و بازاریابی ،مدیریتی ،نيروی انسانی و فناوری،
اجتماعی و زیست محيطی در توسعه بخش گياهان دارویی
از ضریب تغييرات استفاده شد (جدول  .)6به منظور
اولویت بندی نهایی افزون بر ميزان اهميت و تأثير هریک
از عوامل در وضعيت موجود ،فاصله از وضعيت مطلوب
نيز مطابق رابطه  9در نظر گرفته شد.
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رابطه 9

+

 =Iضریب تغييرات نهایی (مجموع ضریب تغييرات
وضعيت موجود و مطلوب)
 =S1انحراف معيار درجه اهميت هر یک از عوامل در
وضعيت موجود
 =μ1ميانگين درجه اهميت هر یک از عوامل در
وضعيت موجود
 =S2انحراف معيار فاصله هر یک از عوامل از
وضعيت مطلوب
 =μ2ميانگين فاصله هر یک از عوامل از وضعيت
مطلوب
در جدول  4نيز اولویت بندی عوامل مختلف از نظر
اهميت در وضعيت موجود و فاصله از وضعيت مطلوب
ارائه شده است .براساس یافته ها (جدول  ) 4با توجه به
معنی دار بودن نتایج آزمون فریدمن بين تأثيرگذاری
عوامل مختلف بر توسعه بخش گياهان دارویی ،تفاوت
معنی داری وجود دارد و برخی از عوامل نسبت به سایر
عوامل از اهميت بيشتری برخوردارند .در اولویت بندی
وضعيت موجود عوامل اجتماعی ،ا قتصادی ،نيروی انسانی
و فناوری ،مدیریتی ،بازار و بازاریابی و زیست محيطی
به ترتيب بيشترین تأثير را در عدم توسعه مطلوب بخش
گياهان دارویی داشته اند .در بررسی وضعيت مطلوب نيز
عامل مدیریتی با بيشترین شکاف از وضعيت مطلوب در
رتبه نخست قرار دارد ،پس از آن عوامل زیست محيطی و
اقتصادی ،اجتماعی ،بازار و بازاریابی در رتبه های بعدی
قرار گرفته اند .کمترین فاصله از وضعيت مطلوب نيز
مربوط به عامل نيروی انسانی و فناوری با ميانگين
( )7/72می باشد.
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جدول  -3اولویتبندی چالشهای پیشروی توسعه بخش گیاهان دارویی ایران
عوامل

اولویت

اقتصادی
بازار و بازاریابی

اولویت

گویهها

انحراف
میانگین
معیار

I

7/443
7/537
7/437
7/476
7/477
7/576
7/524
7/415
7/592

7
5
6
4
9
3
4
9
7
6

مدیریتی

ناکافی بودن سرمایهگذاری در امور زیربنایی
نارسایی در شرایط انگيزشی برای جذب سرمایه (سودآوری و امنيت)
عدم تعادل در سرمایهگذاری بخش گياهان دارویی و سایر بخشهای اقتصادی
تورم
عدم ثبات قيمتها
باال بودن خطر در فعاليتهای بخش گياهان دارویی
مداخله نامناسب دولت در بازار محصوالت گياهان دارویی
حضور ناکافی و بیثبات در بازارهای منطقهای و بينالمللی
رواج واسطهگری و ناکارآیی بازار محصوالت گياهان دارویی

4/71
6/21
6/77
4/97
4/71
6/27
6/34
4/73
4/79

7/73
9/73
7/77
7/17
7/76
9/75
9/73
9/75
7/13

7/797
7/721
7/794
7/764
7/916
7/776
7/719
7/757
7/761

7
5
6
4
9
3
6
7
9

6/75
6/27
6/33
4/79
6/11
6/27
6/37
4
6/17

7/19
9/75
7/19
9
7/14
9/99
9/77
7/15
9/71

7/763
7/776
7/747
7/741
7/765
7/6
7/776
7/762
7/727

7
5
6
4
9
3
4
9
6

واردات بیرویه محصوالت گياهان دارویی

6/34

9/71

7/711

4

6/27

9/79

7/729

7

7/527

حضور ناکافی بخش خصوصی و تشکلهای غيردولتی در برنامهریزی و
سياستگذاری بخش گياهان دارویی
عدم انسجام و ناکارآمدی تشکلهای صنفی ،توليدی و تعاونی
ضعف مدیریت واحدهای توليدی و خدماتی بخش گياهان دارویی

6/71

9/74

7/732

3

6/25

9/75

7/77

3

7/542

3

6/14
6/76

9/75
9/79

7/733
7/736

5
4

6/77
6/37

9/77
9

7/732
7/729

4
5

7/566
7/564

4
5

محدود بودن سياستهای حمایت از توليد

4/67

7/74

7/915

7

4/91

7/77

7/915

9

7/617

7

هدفمند نبودن یارانه در حمایت از توليد

4/67

7/77

7/776

6

4/99

7/73

7/771

6

7/497

6

ناکارآمدی سياستهای حمایتی
قدیمی بودن و فرسوده بودن فناوریهای موجود
عدم استفاده از فناوری مناسب در بخش گياهان دارویی

4/46
4/77
4/72

7/77
7/11
7/72

7/977
7/747
7/796

9
5
9

4/97
6/33
6/37

7/77
7/15
7/71

7/7
7/751
7/749

7
3
7

7/677
7/579
7/454

9
3
9

نیروی
انسانی و
فناوری

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات
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ضریب تغییرات

فاصله از وضعیت مطلوب

اولویت نهایی

1

اهمیت در وضعیت موجود

2
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عوامل

اولویت

زیستمحیطی

اولویت

گویهها

I

7/5

5
2
97
4
7
6
7
1
9
7

اجتماعی

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و زیستمحيطی در توليد و فرآوری
محصوالت گياهان دارویی
ناکافی بودن فعاليتهای تحقيقاتی
ناکارآمدی در انتقال نتایج تحقيقات
استفاده ناکافی از فناوریهای روزآمد به سبب هزینه باالی فناوریها
نامناسب بودن ترکيب نيروی انسانی موجود از نظر سن و تحصيالت
ضعف صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت گياهان دارویی
ضایعات باالی محصوالت و فرآوردهها
پایين بودن کيفيت و عدم تنوع محصوالت فرآوری شده
عدم رعایت الگوی کشت
ناپایداری الگوی کاربرد منابع طبيعی بهویژه آب و خاک

6/17

7/11

7/756

2

6/27

7/17

7/742

6

4
6/27
4/71
6/77
4/76
6/17
6/42
4/71
4/73

7/14
9/75
7/13
7/12
7/72
7/73
7/17
7/76
7/71

7/765
7/776
7/764
7/755
7/795
7/791
7/777
7/777
7/791

3
97
4
7
7
6
1
9
7

6/52
6/37
6/17
6/26
6/37
6/27
6/57
6/14
6/17

9/75
9
7/16
9/75
7/14
7/16
9/79
7/16
7/73

7/714
7/625
7/762
7/779
7/755
7/75
7/773
7/763
7/777

97
2
9
7
5
4
1
7
9

7/571
7/357
7/429
7/563
7/427
7/431
7/537
7/467
7/461

تغيير کاربری اراضی و استفاده غير اصولی از اراضی کشاورزی و منابع طبيعی

4/75

7/14

7/767

6

6/74

7/17

7/761

6

7/429

6

چالشهای اجتماعی در روند توليد و مصرف محصوالت
عدم توجه به واحدهای کوچک و سنتی
ناکارآمدی و عدم پوشش مناسب نظام حمایتی بيمه
ناکافی بودن سازماندهی نهادهای اجتماعی و حمایتی از فعاالن این بخش
ناکافی بودن مشارکت روستائيان و توليدکنندگان در برنامهریزیها
ناکارآمدی برنامههای آموزشی و ترویجی

6/14
4/97
4/66
4/99
4/79
6/16

7/77
7/14
7/27
7/16
7/13
9/73

7/776
7/774
7/977
7/773
7/761
7/731

7
6
9
4
5
3

6/77
6/17
4/72
6/27
6/77
6/32

7/15
7/19
7/12
9/77
9/79
9/77

7/75
7/777
7/767
7/775
7/971
7/722

7
6
4
3
9
5

7/426
7/457
7/497
7/599
7/637
7/543

4
6
7
5
9
3

 =9 )9بيشترین اهميت و  =5کمترین اهميت؛  =9 )7کمترین فاصله و  =5بيشترین فاصله
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2
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جدول  -4اولویتبندی عوامل مختلف از نظر اهمیت در وضعیت موجود و فاصله از وضعیت مطلوب
عوامل

فاصله از وضعیت مطلوب

وضعیت موجود
میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

اقتصادی

6/25

7

6/37

6

بازار و بازاریابی

6/72

5

6/71

5

مدیریتی

6/64

4

6/73

9

نیروی انسانی و فناوری

6/54

6

7/72

3

زیستمحیطی

6/71

3

6/75

7

اجتماعی

4/79

9

6/57

4

درجه آزادی

5

5

Chi-square

75/357

67/676

سطح معنیداری

7/777

7/777

مأخذ :یافتههای تحقيق

بحث
این پژوهش سعی نمود تا چالشهای پيشروی توسعه
بخش گياهان دارویی را در ایران شناسایی کند .این شناخت
بهبود و رونق کسب و کارهای مربوطه را بههمراه خواهد
توليدکنندگان،
مدیران،
سياستگذاران،
داشت.
پرورشدهندگان ،فروشندگان و همه دستاندرکاران این
حوزه با درک صحيح از چالشها و مشکالت موجود و
وضعيت بهينه و ایدهآل تصميمات صحيح و روشنتری اتخاذ
مینمایند.
براساس یافتههای مطالعه در بررسی وضعيت موجود
عامل اجتماعی بهعنوان مهمترین عامل بر توسعه بخش
گياهان دارویی ایران شناسایی شد .از دیدگاه پاسخگویان
ناکارآمدی و عدم پوشش مناسب نظام حمایتی بيمه بهعنوان
مهمترین چالش پيشروی توسعه بخش گياهان دارویی ایران
مطرح میباشد ،حال آنکه عدم مشارکت روستایيان و
توليدکنندگان در برنامهریزیها ،بيشترین شکاف را با وضعيت
مطلوب دارد .مطالعات پيشين همانند  Zare Zardeiniو
 )7794( Amiri Aghdaieو  Noor Hosseiniو همکاران
( )7797نيز بر نقش چالشهای اجتماعی در روند توليد و
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مصرف محصوالت و ناکارآمدی برنامههای آموزشی و
ترویجی در حوزه گياهان دارویی تأکيد دارند ،بااینحال
نمیتوان نقش سایر عوامل اجتماعی و اجتماعی -فرهنگی را
در توسعه این بخش نادیده گرفت .از آنجا که کسب و کارهای
این بخش عمدتاً در اختيار واحدهای کوچک و سنتی و
بهرهبرداران محلی مناطق روستایی کشور میباشد ،باید
برنامههای حمایتی ویژهای متناسب با شرایط اقتصادی و
اجتماعی این بخش در صدر برنامهها قرار گيرد .از سوی
دیگر توجه به نيازها ،بهویژه نيازهای مالی و اطالعاتی
بهرهبرداران محلی و رفع چالشهای این حوزه ،مستلزم
حضور و مشارکت فعال توليدکنندگان و دستاندرکاران در
فرایند برنامهریزیهای مرتبط با گياهان دارویی است.
عدم ثبات قيمتها نيز بيشترین اهميت را در بين عوامل
اقتصادی به خود اختصاص داد .نتایج مطالعه برخی دیگر از
پژوهشگران همانند  Rasamو همکاران (Ganjali ،)7797
و همکاران ( )7795و  Noor Hosseiniو همکاران ()7797
نيز بيانگر نقش عامل اقتصادی همانند نااطمينانی نسبت به
بازار گياهان دارویی و قيمت پایين برخی از گياهان دارویی
در توسعه کشت گياهان دارویی کشور است.

257

ناکافی بودن سرمایهگذاری در امور زیربنایی و عدم
تعادل در سرمایهگذاری بخش گياهان دارویی و سایر
بخشهای اقتصادی ،تورم ،نارسایی در شرایط انگيزشی
برای جذب سرمایه (سودآوری و امنيت) و باال بودن خطر
فعاليت در بخش گياهان دارویی نيز در رتبههای بعدی قرار
گرفتند )7791( Dehghanpour .نيز معتقد است عدم ثبات
قيمتها و وجود واسطهگری در بازار گياهان دارویی،
ریسک قيمت برای زارعان را بسيار افزایش داده است و
اولين عامل در رویگردان کردن زارعان از تغيير الگوی کشت
بهشمار میرود.
طبق اولویتبندی نظرات پاسخدهندگان در بررسی
وضعيت موجود بعد از عامل اجتماعی و اقتصادی ،بيشترین
تأثير در توسعه بخش گياهان دارویی بهترتيب مربوط به
عاملهای نيروی انسانی و فناوری ،مدیریتی ،بازار و
بازاریابی و زیستمحيطی بود .بااینحال در بررسی فاصله از
وضعيت مطلوب ،بدترین وضعيت مربوط به عامل مدیریتی
است که در این بين از دیدگاه پاسخگویان بيشترین شکاف
در محدود بودن سياستهای حمایت از توليد ،ناکارآمدی
سياستهای حمایتی و هدفمند نبودن یارانه در حمایت از
توليد به چشم میخورد .بر این اساس عالوهبر ضرورت
اعطای یارانهها برای حمایت از این بخش توليدی ،سياست
حمایتی باید بهعنوان نيروی محرکهای در توسعه اثر قابل
توجهی داشته باشد .در این راستا سياستهای حمایتی مانند
اعطای یارانههای هدفمند ،تخفيفات و معافيتهای مالياتی
برای واحدهای فرآوری کننده و دانشبنيان ،سياستهای
اعتباری ،سياستهای اداری و تشکيالتی و قوانين مربوط به
حمایت از توليدکنندگان و اجرای سياستهای مختلف برای
کاهش نرخ تمام شده توليد محصوالت نيز میتواند مؤثر
واقع شود.
در بُعد زیستمحيطی نيز بخش گياهان دارویی ایران با
چالشهای جدی همانند عدم رعایت الگوی کشت،
ناپایداری الگوی کاربرد منابع طبيعی بهویژه آب و خاک و
تغيير کاربری اراضی و استفاده غير اصولی از اراضی
کشاورزی و منابع طبيعی مواجه میباشد .محدودیت برداشت
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از عرصههای طبيعی در کنار عدم آگاهی افراد محلی از
اهميت این گياهان در عرصههای طبيعی و بهرهبرداری
غير اصولی از این منابع توسط محققانی مانند  Sherو
همکاران ( He ،)7796و همکاران ( )7797و Triumph
 Rasetheو همکاران ( )7791نيز مورد بحث قرار گرفته
است .در حال حاضر به استثنای زعفران ،گلمحمدی،
زرشک و چند محصول اصلی دیگر که توليد آنها در قالب
کشت زراعی انجام میشود ،منشأ توليد سایر گياهان دارویی
در ایران برداشت از ذخایر طبيعی است و کشت زراعی آنها
بسيار محدود میباشد .بنا به دالیل متعدد با اتکا به ذخایر
طبيعی نمیتوان سهم عمدهای از بازار را در اختيار گرفت و
حضور موفق داشت ( .)Mir, 2018ازاینرو ،برای جلوگيری
از انقراض گونههای گياهی بومی عالوه بر نظارت در
برداشت و بهرهبرداری این گياهان ،اقدام نسبت به کشت و
اهلی کردن گياهان دارویی مرتعی ،توليد و تکثير گونههای
در خطر انقراض ضروریست .همچنين با توجه به اینکه این
بخش همانند دیگر فعاليتهای بخش کشاورزی ،همواره در
معرض دسترس انواع مخاطرههای طبيعی و نوسانهای غير
قابل پيشبينی توليد قرار دارد ،عالوهبر طراحی الگوی کشت
منطبق بر ظرفيت زیستی باید حمایت هدفمند و همهجانبه
دولت ازجمله بيمههای کشاورزی مورد توجه قرار گيرد.
کمترین شکاف از وضعيت مطلوب نيز مربوط به عامل
نيروی انسانی و فناوری است .اگرچه در این عامل نيز عدم
استفاده از فناوری مناسب در بخش گياهان دارویی،
ضایعات باالی محصوالت و فرآوردهها ،ضعف صنایع
تبدیلی و نگهداری محصوالت گياهان دارویی ،استفاده
ناکافی از فناوریهای روزآمد به دليل هزینه باالی فناوریها
و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و زیستمحيطی در
توليد و فرآوری محصوالت گياهان دارویی همچنان بهعنوان
چالشهای اصلی توسعه مطلوب بخش گياهان دارویی
مطرح میباشند .بااینحال با توجه به تنوع و کيفيت باالی
گياهان دارویی ایران ،میتوان با توسعه فعاليتهای تحقيقاتی
و پروژههای کاربردی بهویژه در زمينه فرآوری و توسعه
محصوالت ،آینده روشنی را برای این حوزه رقم زد.
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 Zare Zardeiniو  )7794( Amiri Aghdaieنيز در این
راستا استفاده از تکنولوژی و ماشينآالت در مراحل مختلف
توليد گياهان دارویی را در افزایش بهرهوری ،کاهش
هزینههای توليد و افزایش کمّيت و کيفيت محصوالت
پيشنهاد نمودهاند .همچنين استفاده از فناوری در حوزههای
توليد ،فرآوری ،اطالعرسانی ،بازاریابی و فروش نيز ارتقاء
کمّی و کيفی عملکرد عامل نيروی انسانی و فناوری را
بههمراه دارد .فناوری در توليد ،فرآوری و توزیع موجب
افزایش کيفيت و کمّيت کار و در نهایت ارتقاء بازدهی کار را
بههمراه داشته و سود بيشتر و یا از ضررهای احتمالی
جلوگيری میکند .افزون بر آن توجه به تکنولوژی و
نيازهای کليه منابع انسانی دستاندرکار گياهان دارویی در
بهرهوری کار نقش اساسی و بنيادی دارد.
براساس یافتهها حضور ناکافی و بی ثبات در بازارهای
منطقه ای و بين المللی ،رواج واسطه گری و ناکارآیی بازار
محصوالت گياهان دارویی ،واردات بی رویه محصوالت
گياهان دارویی و مداخله نامناسب دولت در بازار
محصوالت گياهان دارویی به ترتيب به عنوان مهمترین
چالش ها در بُعد بازار و بازاریابی گياهان دارویی مورد
بررسی قرار گرفتند .در حجم قابل توجهی از مطالعات
پيشين همانند مطالعه  Khodaverdizadehو
 Mansourian ،)7792( Mohammadiو Mohammadi
( )7797و  Mirbagheriو همکاران ( )7791نيز بر نقش
بازدارنده عواملی همانند ناکارآمدی فعاليت های بازاریابی
و محدودیت بازارهای هدف و عدم شناخت بازار هدف
مناسب در توسعه بخش گياهان دارویی اشاره شده است.
بر این اساس تغيير الگوی بازاریابی سنتی به حرفه ای و
مدرن و شناسایی و اولویتبندی بازارهای هدف پيشنهاد
می گردد .حضور فعال در عرصه سياست خارجه و توسعه
اقتصاد بين المللی موجب تصاحب بازارهای بيشتر در
منطقه و جهان خواهد شد؛ به نحوی که افزایش بازار
فروش و کسب سود بيشتر با خود به همراه می آورد .رونق
بازار موجب دلگرمی توليدکنندگان و فعاالن این بخش
می شود .در این زمينه عواملی مانند استانداردهای ملی و
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بين المللی محصول ،دارا بودن نشان تجاری و برخورداری
از بازاریابی و تبليغات بينالمللی می توانند به عنوان
مؤلفههای کليدی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سطح
بين المللی مورد توجه قرار گيرند.
در مجموع در این پژوهش سعی شد با رویکردی
جامع و یکپارچه ،چالشهای فراوری توسعه گياهان
دارویی به صورت اختصاصی مورد توجه قرار گيرد.
یافته ها لزوم توجه جدی دولت و نهاده های سياست گذار
را در مورد حل مسائل و مشکالت توليدکنندگان گياهان
دارویی به ویژه واحدهای کوچک و سنتی نشان می دهد.
همچنين با توجه به دغدغه توليدکنندگان نسبت به تأمين
مالی و نظام حمایتی ،ساماندهی نهادهای اجتماعی و
حمایتی فعاالن این بخش باید در اولویت قرار گيرد.
تدوین برنامه مناسب و جامعی برای ارتقای سطح
رقابت پذیری کيفی گياهان دارویی و توسعه فناوری و
نوآوری در حوزه گياهان دارویی و فرآوردههای آن
به منظور افزایش رقابت پذیری توليدات این بخش در
بازارهای داخلی و خارجی نيز موضوعی است که باید
مورد توجه قرار گيرد .همچنين با توجه به وجود
چالشهای حوزه بازار و بازاریابی گياهان دارویی ،عدم
ثبات قيمتها و باال بودن خطر فعاليتها در این بخش،
ساماندهی توليد و توزیع ،بازار و صادرات و ایجاد شرایط
مناسب برای گسترش بازار محصوالت این بخش حائز
اهميت می باشد .به طوری که ساماندهی الگوی کشت،
مدیریت منابع طبيعی و حفاظت از منابع پایه با تأکيد بر
توسعه سطح کشت ،پرورش و جمع آوری گياهان دارویی
به ویژه گياهان دارویی انحصاری یا در حال انقراض باید
در راستای حل چالش های زیست محيطی به شکل جدی
در برنامههای توسعه این بخش دنبال گردد .در پایان
برای دستيابی به توسعه بخش گياهان دارویی ایران،
پيشنهاد میگردد ریشه یابی چالش ها و راهکارهای توسعه
این بخش در مطالعات آینده مورد توجه قرار گيرد.
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Abstract
There is a crucial need for a scientific view of the field of management and the problems in
the medicinal plants’ sector and also a comprehensive study to explore challenges facing the
development of this sector. The present study, with a quantitative orientation and using a
descriptive–survey method, aimed at identifying challenges facing the development of the
medicinal plants’ sector in Iran. The statistical population of the study consisted of experts in
the field of medicinal plants and people working in its different parts, 151 of which participated
in the study through a purposive sampling method. A researcher -made questionnaire was used
as the main research tool to evaluate the two levels of the current situation and the desired
situation. The KMO index and Bartlett’s test were used to examine the validity of the
questionnaire. The reliability of the questionnaire was approved by calculating Cronbach’s
alpha coefficient. The results showed that social, economic, human resources and technological,
managerial, market and marketing, and environmental factors had the greatest impact on the
lack of desirable development of the medicinal plants' sector in Iran, respectively. From the
point of view of the respondents, inefficiency and inadequate insurance coverage is the most
important challenge for the development of this sector, and the main gap with the desirable
situation is arising from limited, inefficiency, and non-targeted subsidies to support production.
So, it is recommended to adopt supportive policies such as granting targeted subsidies, tax
exemptions for processing and science-based units, various policies to reduce the cost of
products with the active participation of producers, and those involved in the planning process
for medicinal plants.

Keywords: Medicinal plant economics, medicinal plant exports, traditional medicine,
medicinal plant marketing.
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