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بازاریابی گیاه دارویی شیرین بیان تولید و بررسی   

 فاطمه شیراوند۱
 مسعود خیراندیش۲

:چکیده  

گونه دارویی) و آب و هوایی و  7000دلیل موقعیت مناسبی که از نظر ذخائر فیلوژنتیکی (بیش از  ایران به
ت یابد.متکی بودن ایران بر جغرافیاي سیاسی که دارد، قادر است به جایگاه مهمی در بازار جهانی این صنعت دس

درآمدهاي نفتی ، اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.چرا که این درآمدها تأثیر پذیر از مسائل سیاسی و 
اقتصادي می باشد. امروزه محصوالت مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی  می توانند بر رو اقتصاد تأثیر گذار 

ارویی شیرین بیان می باشد . این گیاه در کشورهاي چین، افغانستان، آسیاي باشند.یکی از این گیاهان ، گیاه د
میانه، ایران،ترکیه، سوریه و ایتالیا رویش تجاري دارد. در ایران در استان هاي خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، 

ز این گیاه در طب کرمانشاه، همدان ، لرستان کشت میشود.شیرین بیان یکی از گیاهان بومی ایران می باشد. ا
سنتی، صنایع غذایی، وآرایشی بهداشتی، سیگار وسایر کاربردها مصرف دارد.با برنامه ریزي بر روي این گیاه 
میتوان از آن بهره برداري اقتصادي نیز داشت.تحقیقات نشان میدهد که بازاریابی نادرست محصوالت کشاورزي 

بازاریابی صحیح سبب می شود تا محصوالت بر اساس نیاز  ست.ویی ااز عمده ترین موانع رشد توسعه گیاهان دار
مصرف کنندگان تولید وبسته بندي شود که باعث آسودگی خاطر مصرکنندگان وهم منجر به بهبود اقتصادي 

کشور شود.این تحفیق به روش کتابخانه اي و مطالعات اینترنتی جمع آوري شده که هدف از گردآوري آن ارائه  
رین راه کارها وچاره ها جهت بازاریابی به خصوص بسته بندي محصول شیرین بیان را ارائه می بهترین و راحت

  باشد.         

  : بازاریابی، گیاهان دارویی، شیرین بیان      کلید واژه

 .دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کارآفرینی،گرایش خدمات کشاورزی،دانشگاه گنبد کاووس.۱

       دانشگاه گنبد کاووس.روه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، گ.عضو ھیأت علمی ۲
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:مقدمه  

أَز نَا بِهفَأَخْرَج اءم اءمنَ السأَنزَلَ ملًا وبا سیهف لَکُم لَکسا ودهم ضالْأَر لَ لَکُمعي جشَتَّى.           الَّذ اتن نَّبا ماجو
یتان گهواره اي ساخت و براي شما در آن راهها ترسیم کرد و از آسمان آبی فرود آورد همان کسی که زمین را برا

واقف هستیم که متکی بودن ایران  ).۵٣پس به وسیله آن گیاهان گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم.( طه آیه 
ذیر از مسائل سیاسی بر درآمدهاي نفتی ، اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.چرا که این درآمدها تأثیر پ

و اقتصادي می باشد. امروزه محصوالت مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی  می توانند بر رو اقتصاد تأثیر گذار 
   باشند.

امروزه با پیشرفت هاي تکنولوژي، علم و فن آوري، اهمیت ونقش گیاهان دارویی در تامین نیازهاي بشر بویژه در 
بهره گیري تخصصی از منابع گیاهی ، ترکیبات مؤثر  ). با ١٣٨۴رحیمی،حیطه درمان دوچندان شده است ( 

گیاهی شناسایی شده اند، که از آنها براي ساخت انواع داروها استفاده میشود،( محمدي نژاد و پور رستمی. 
که یکی از این گیاهان، گیاه شیرین بیان می باشد، که یکی از مهمترین گیاهان دارویی بومی ایراناست، )1386

بیان در دو عرض جغرافیایی نیمکره شمالی رویش  به میزان قابل توجهی از آن سالیانه صادرمیشود.گیاه شیرین
دارد. این گیاه در کشورهاي چین، افغانستان، آسیاي میانه، ایران، ترکیه، سوریه و ایتالیا رویش تجاري دارد و 

یاه در کشور ما در گندم زارها و مزارع است که به شود.رشد عمده این گ صادرات آن به صورت گسترده انجام می
هاي تولید پودر و عصاره  صورت علف هرز و به صورت خودرو توسط کشاورزان برداشت شده و در اختیار کارخانه

هاي فارس، کرمانشاه، همدان، لرستان،  بیان در استان گیرد. پراکندگی گیاه شیرین بیان قرار می شیرین
   .) ١٣٩۴اردبیل، کرمان، خراسان شمالی و رضوي  می باشد( کمالی، آذربایجان، اصفهان،

ترکیبات موجود در گیاه دارویی شیرین بیان براي درمان زخم معده مفید می باشد،از شیرین بیان در صنایع 
). نیازهاي محیط زیست و میل به 1386دارویی، غذایی و دخانیات استفاده میشود(خان احمدي و همکاران،

از فراورده هاي طبیعی، باعث توجه بیشتر به گیاهان دارویی شده است، ترویج کشت و بهره برداري  استفاده
اصولی و همچنین مصرف فرآورده هاي گیاهان دارویی ، از جمله شیرین بیان که در بین کل گیاهان دارویی 

غدغه اصلی مسؤالن کشوري است، ایران بعد از زعفران رتبه دوم را دارد،میتواند اقدامی جهت ایجاد اشتغال که د
باشد. این گستردگی تقاضا خود عاملی است براي توجه بیشتر به این گیاه در عرصه صادرات و بخش بازاریابی.                            
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گیاهان دارویی فرهنگ سازي اوج کارامدي یک بازاریابی موفق زمانی است که در یک جامعه استفاده از مصرف   
شده باشد،و افزایش مصرف در سطح عامه مردم از طریق ترویج و نه تبلیغ انجام گیرد( نیرومنش و 

  )    ۱۳۸۴،همکاران

  بررسی هاي صورت گرفته در این زمینه عبارت اند از: 

طلوبی و مثبتی بر ) نشان داد که نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی اثر م 1386احترام دیلمی و همکاران(
روند صادرات شیرین بیان دارد، همچنین تولید ناخالص داخلی به طور نود درصد معنی دار ارزیابی شد.                     

) نشان داد  که با تعیین و مشخص نمودن کشورهاي اولویت دار با مطالعه و به کارگیري  13٨4علی ابراهیمی(
د و روش ها براي تمام کشورهاي جهان می توان براي هر یک از گونه هاي هاي ارایه شده در قسمت موا شاخص

دارویی اولویت واردات را مشخص نمود .و نسبت به اولویت بندي و تعیین بازارهاي هدف گیاهان دارویی اولویت 
، آنغوزه حنا ،  دار کشور اقدام نمود . به عنوان مثال محصول باریجه ، کتیراي مفتولی ، زعفران ، سیاه دانه و زیره

. جهت صادرات داراي مزیت نسبی هستند و گیاهانی نظیر -اسانس مورد رزماري شیرین بیان ، اسانس نعنا و 
بابونه ، خارمریم ، بادرنجبویه ، سنبل الطیب و نعنا براي بازار داخلی از اهمیت باالیی برخوردارند . همچنین 

  نسه براي صادرات باریچه از اهمیت ویژه برخوردارند .                              بازارهاي کشورهاي اروپایی بخصوص آلمان و فرا

دلیل عدم تجویز  استاندارد نبودن و عدم کنترل کیفی و کمی داروهاي گیاهی، نبود بازار داخلی مناسب به
فنآوري ،  و مهمتر  پزشکان و سیستم توزیع نا مناسب (عطاریها) و عملکرد ضعیف برخی از تجار ایرانی، ضعف در

اینکه این صنعت داراي هیچ متولی خاص و دلسوزي نبوده و عدم هماهنگی بین سازمانی به این سوء مدیریت 
اند. اهم این مشکالت  اي پنهان مانده بخشد. بسیاري از توانائیهاي کشور در پس موانع و مشکالت عدیده قوت می

به تبع مدیران کشور با این مساله به صورت استراتژیک برخورد  ریشه در عدم وجود برنامه جامع و ملی دارد که
). طبق تحقیقات صورت گرفته  صادرات شیرین بیان با نوسانات زیادي ۱۳۸۴،نمی کنند،( نیرومنش و همکاران

مواجه بوده است، و اینکه  تولید ناخالص داخلی  روي صادرات تأثیر مثبت دارد،حال سؤال این است که   جهت 
یک بازاریابی منسجم چه عواملی تأثیر گذاري وجود دارد که منجر به تولید انبوه، توزیع مناسب، و صادرات  ایجاد

                                                                  شود؟      
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بی شیرین بیانبازاریا  

شود. چرا که صادرات امر  بیان تاسیس شد، این اتفاق حرکت با ارزشی محسوب می اتحادیه شیرین  83سال  
پیچیده و سختی است و با ناسیس این اتحادیه  هر دو کار را با هم صورت گرفته است؛ هم تولید صنعتی پودر 

  هستند.بیان و هم صادرات آنها که دو چالش بزرگ  وعصاره شیرین

هزار  18کارخانه می باشد که  14بیان   هاي مربوط در حوزه شیرین تحقیقات صورت گرفته نشان داد که کارخانه
درصد ظرفیت  70ها است.نزدیک  بیان توسط این کارخانه تن ظرفیت تولید ساالنه پودر و عصاره شیرین 350و 

هاي کرمانشاه، اصفهان،  استان ست و باقی دربیان ایران در استان فارس واقع شده ا پودر و عصاره شیرین
  کهگیلویه وبویراحمد و کرمان هستند.

بدین صورت بوده که در  93تا  84مطالعات نشان می دهد صادرات کل عصاره شیرین بیان ایران را در ده سال 
درات مواجه تن رابوده است؛ اما هرساله با کاهش صا 600چهار سال اخیر مقدار صادرات میانگین شش هزار و 

 90میلیون دالر در سال  44تن رسیده است. ارزش مالی این معامالت هم از  5900به رقم  93بوده و در سال 
تا امروز روند کاهشی در این زمینه  90رسیده است.این در حالی است که از سال  93میلیون دالر در سال  33به 

  وجود داشته است. 

 فرصت هاي گیاه شیرین بیان در ایران:

بیان جهان با توجه به شرایط اقلیمی مناسب در ایران، قدمت صنایع  رویش یکی از بهترین واریته هاي شیرین
پودر و عصاره شیرین بیان ایران و تجارت جهانی آن، ارز آوري صنعت شیرین بیان و موقعیت شاخص آن در 

  زعفران) از جمله فرصتهاي این گیاه در کشور محسوب میشود. میان گیاهان دارویی ایران (پس از

از دیگر فرصت هاي این گیاه می توان اشاره به امکان تولید داروهاي گیاهی و استفاده در طب سنتی، وجود 
بیان، وجود بازار مناسب جهانی براي محصول پودر عصاره شیرین بیان ایران و دیگر  متخصصین صنعت شیرین

  .مرتبط با حمایت و برنامه مشخص دانست هاي فرآورده
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 چالش هاي پیش روي گیاه شیرین بیان در ایران:

چالش هاي این گیاه در ایران شامل کمبود و روند رو به کاهش ریشه شیرین بیان (ماده اولیه)، افزایش قیمت 
زد کارگر، حملونقل به کارخانه، ریشه شیرین بیان ناشی از افزایش نهاده هاي مرتبط مانند سوخت تراکتور، دستم

 انبارداري و غیره است.

شده ریشه خارجی این گیاه به دلیل ناهماهنگی  در مورد دیگر چالش ها میتوان اشاره به افزایش قیمت تمام
سیاست هاي داخلی مانند باال بودن سود بازرگانی، افزایش نرخ ارز، باال بودن مبناي نرخ گذاري گمرك ایران و 

هاي جهانی نیز در این امر می توانند مؤثر است.کمبود سرمایه در  جمله این موارد است، همچنین رقابت غیره از
بیان ایران، کمبود نگاه  هاي الگویی کشت گیاه شیرین بیان، نبود طرح گردش مورد نیاز براي تأمین ریشه شیرین

براي حفظ و گسترش صادرات، عدم تمرکز  جامعنگر با توجه به سهم ایران در بازار جهانی، نبود بسته حمایتی
فروش و بازاریابی در بازارهاي جهانی از جمله موارد دیگري است که در بحث چالش ها می توان  به آن اشاره 

  کرد.

بازاریابی  در همه زمینه ها امري ضروري و الزم است،در این مقاله هدف ارائه یک بازاریابی منسجم براي  گیاه 
ان می باشد.به دلیل پراکندگی  این گیاه الزم است براي چند استان مجاور یک مرکز  جهت دارویی شیرین بی

جمع آوري ، فرآورده و توزیع کردن  تاسیس شوداین مرکز هم باید از بخش دولتی و هم باید از بخش خصوصی 
  حمایت شود. 

صوصی بذز و دیگر نهاده ها را این مرکز سیستمی است که با دادن تسهیالت از سوي شرکت ها و تعاونی هاي خ
در اختیار تولید کننده گان قرار داده و در مرحله برداشت آن شیرین بیان موجود در مراتع وباغات و جنگلهاي 
پراکنده در سطح استان هاي زیر مجموعه را جمع آوري کرده ، که این عمل به عنوان اولین مرحله  احتیاج به 

همچنین سرمایه گذاري بخش خصوصی دارد. دومین مرحله جدا سازي، پشتیبانی شرکت هاي حمل و نقل و 
پاك کردن ، دسته بندي و درجه بندي و استاندارد سازي شیرین بیان می باشد.که این هم به وزارت صنایع و 
شرکت هاي انبارداري و سیستم هاي پاك سازي و بسته بندي و بخش خصوصی احتیاج دارد. مرحله سوم توزیع 

ن است که به کمک وزارت بازرگانی، وزات ارتباطات و سرمایه گذاري بخش خصوصی نیاز دارد. به طور شیرین بیا
  کلی این سیستم باید برعهده بخش خصوصی باشد که از بروکراسی اداري دربخش دولتی خبري نباشد.
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دي بر تصمیم گیري مصرف کنندهتأثیر بسته بن  

مهمترین عامل در بازاریابی بسته بندي است که به عنوان بازاریابی خاموش یادمی شود.بسته بندي به فعالیت 
هاي مربوط به طراحی،ایجاد جعبه یا لفاف براي یک کاال را شامل میشود. بسته بندي در حوزه بازاریابی نقش 

در رابطه با محصول به مصرف کنندگان ، محافظت از محصول در برابرآلودگی  مهمی را دارد از جمله انتقال پیام
بسته بندي باید یک فعالیت پویا باشد نه ثابت، چون  .)1386.( محمدي نژاد و پور رحمتی ، راحتی حمل و نقل

بین با طراحی در ارتباط است.یک نکته مهم در ارتباط با بسته بندي این است که بسته بندي باعث تمایز 
بسته بندي در ایران هنوز آنگونه که باید شناخته شود ، متأسفانه شناخته نشده می شود. محصوالت مشابه 

است، کم وبیش در ایران جا افتاده است، اما به دلیل باال بودن هزینه آن هنوز استراتژي مشخص و هدفمندي 
میشود که در دستور کارپزشکان قرار  براي آن تدوین نکرده اند. عدم بسته بندي مناسب شیرین بیان باعث

نگیرد.همچنین باعث کاهش کیفیت این گیاه مفید میشود و باعث میشود که از صادرات و بهره اقتصادي واقعی 
  باز ماند.                                            

                                          

 نتیجه گیري

بیان بعد از زعفران،  ناسب ایران  در حوزه شیرین بیان در بخش صادرات و اینکه گیاه شیرینبا توجه به جایگاه م
بین کل گیاهان دارویی ایران در رتبه دوم قرار دارد. حتی اگر از بخش خودرو این مساله را بررسی کنیم گیاه 

 بیان رتبه اول را به خود اختصاص داده است. شیرین

آن در زمینه هاي اقتصادي اندیشید؛ با تو جه به عوامل مؤثر در بازاریابی ، براي برنامه  باید تدابیر مناسبی براي  
ابتدا باید جامعه و افراد مرتبط با این فعالیت از فوائد و مصارف آن آگاهی  ریزي در زمینه بازاریابی شیرین بیان،

یش مصرف شیرین بیان را در سطح کامل داشته باشند. همچنین باید با تبلیغ و ترویج، فرهنگ سازي و افزا
جامعه ایجاد کرد.با توجه به چالش هاي موجود بر سر راه رشد اقتصادي این گیاه اگر بتوان با ایجاد یک سیستم 
بازاریابی مناسب که از همان مرحله اول یعنی کاشت تا فرآوري و بازاریابی و فروش که بر اساس یک برنامه ریزي 

توان ریسک تولید را کاهش داده و به حداقل رساند،و از نابودي و کمبود آن  اصولی و قانونمند باشد می
جلوگیري کرده و اینکه در کمترین زمان ممکن این گیاه پر مصرف را به دست مصرف کننده رساند، و در نهایت 
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اه در این اگر در این سیستم، بسته بندي به نحو احسنت و مطابق تکنولوژي روز صورت گیرد. میتوان از این گی
اي رسید.                                      بخش به جایگاه اقتصادي ویژه  

 پیشنهادات

 سه بخش اصلی بازاریابی تولید، توزیع، مصرف می باشد که پیشنهادات زیر در این بخش ها ارائه میشود،

هیالت بانکی مشابه سایر اقالم در بخش تولید: تخصیص بذر و سایر نهاده ها براي کشت و احیاي آن، پرداخت تس
زراعی، سرمایه گذاري براي انتقال فناوریهاي نوین آبیاري براي کشت و احیاي گیاه شیرینبیان سازماندهی  و 
ایجاد تعاونی هاي تولیدي و مطابق با استانداردهاي جهانی و سرمایه گذاري خصوصی در این بخش به صورت 

دنیا جهت تولید و بسته بندي صحیح و به روز، وارد کردن و به کار گیري  رقابتی.به کارگیري تکنولوژي هاي روز
 دانش و روش  بسته بندي .                                                        

در بخش توزیع: ایجاد بستر مناسب جهت حمل و نقل، سرمایه گذاري بخش خصوصی جهت ایجاد تعاونی ها و 
    شیرین بیان.اي براي پخش و توزیع این گیاه، ایجاد شرکت هاي خصوصی براي صادرات فروشگاههاي زنجیره 

                         

در بخش مصرف: ترویج و القاي استفاده از داروي گیاهی شیرین بیان ، از طریق تبلیغات و رسانه ها، دانشگاهها، 
 مدارس ، مؤسسه هاي فرهنگی.

راي کمک به اصالح سیستم بازاریابی از طریق تأسیس مرکز مشترك بازاریابی و بپیشنهاد می شود در نهایت 
ي به عمل آید.ارفروش با مدیریت اتحادیه شیرین بیان همک  

 
 

بعمنا  

 
) ،عوامل شناسایی وتعیین بازارهاي  هدف گیاهان دارویی در سطح ملی و بین المللی ، 1384ابراهیمی،علی،(

ن داروییهمایش ملی توسعه پایدار گیاها  

 خان احمدي ، معصومه،نقدي آبادي(١٣٩۴)، مروري بر گیاه دارویی شیرین بیان
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) ، بررسی روند و عوامل مؤثر بر صادرات شیرین بیان و 1387دیلمی ، احترام و محمدي، حمید، برجیان ،امیر،(
 زیره،مجله دانش نوین کشاورزي سال چهارم،شماره یازده.

زاریابی محصوالت گیاهان دارویی، ، همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی)، با1384رحیمی، نعمت اهللا ،(  

). بازاریابی گیاهان دارویی1386محمدي نژاد حویق،فرامرز،پور رحمتی، سوسن، (  

) ،مقایسه مزیت نسبی گیاهان دارویی ایران1391نصابیان، شهریار و همکاران،(  

بازاریابی گیاهان دارویی و نقش آن در توسعه )،1384م،(، اعظنیرومنش، امین،سلجوقیان پور، منصور، بهارلویی
 پایدار

ها و درآمدها)  )  چند قلم عمده گیاه دارویی دراستان همدان (هزینه1391وجدانی، حمیدرضا، سلگی، موسی،(      

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

