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چکيده
امروزه جايگاه توليد گياهان دارويی در سالمت جامعه و ارزش اقتصادی گياهان دارويی و معطر بقر كسقی پوشقيده نيسقت .محصقو ت
جنگلی ،مرتعی و گياهان دارويی و صنعتی عالوه بر اينكه نقش خاصی در اقتصاد داخلی دارند ،میتوانند تأثير بهسزايی در صادرات غيرنفتی
نيز داشته باشند .بيان اين نکته حائز اهميت است كه استان كهگيلويه و بويراحمد دارای آب و هوای مناسب و متنوعی اسقت كقه مقیتوانقد
يکی از مناطق مستعد كشت و توليد گياهان دارويی باشد .از اين رو ،اين پژوهش به منظور تعيين راهبردهای توسعه توليد گياهان دارويقی در
استان كهگيلويه و بويراحمد از طريق شناسايی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و چالشهای آن انجام گرفت .تحقيقق حاضقر ،بقه روش كيفقی
انجام گرفت .جامعه ی آماری در اين پژوهش كسانی بودند كه به لحاظ فنی اطالعات كافی در زمينقه توليقد و فقرآوری گياهقان دارويقی در
استان كهگيلويه و بويراحمد داشتند .در نهايت  30نفر به شيوه گلولهبرفی انتخاب شدند .برای تحليل يافتهها از مدل سوات استفاده شقد .بقر
اساس يافتههای تحقيق 07 ،نقطه قوت 30 ،نقطه ضعف 00 ،فرصت و  00چالش شناسايی شدند .بقا توجقه بقه بيشقتر بقودن نققاط ضقعف
شناسايی شده به نظر میرسد راهبردهای تدافعی از جمله "ايجاد انگيزه در سرمايهگذاران داخل استان با آگاهسازی آنها از شقرايط مطلقوب
استان در زمينه توليد اين نوع محصو ت" و راهبردهای بازنگری از جمله "استفاده از امکانات موجود در كالنشقهرهای مجقاور اسقتان بقه
منظور فرآوری و صادرات گياهان دارويی" نقش مهمتری در توسعه توليد گياهان دارويی در استان داشته باشند.
كلمات كليدی :راهبردهای تدافعی ،راهبردهای بازنگری ،زردبند ،نمونهگيری گلولهبرفی
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مقدمه

است كه اثر طبی دارند .ميليونها نفر از مردم جهان در زمينقهی

گياهان دارويی به گياهانی گفته مقیشقود كقه بخقشهقای

كشت ،برداشت ،فرآوری و ساير جنبههای گياهان دارويی فعاليت

گوناگون اندام آنها مانند ريشه ،ساقه ،برگ ،گل ،دانقه يقا تمقام

مینمايند .در ايران نيز طی سالهای اخير به د يقل مختلقف از

اندام گياه دربردارنقده مقواد فعقال و بيولقوژيکی باشقد (تققوی و

جمله رويکرد جامعه جهانی به محصقو ت سقالم و بقهخصقوص

ايمانخان .)0324 ،امروزه جايگقاه گياهقان دارويقی در سقالمت

محصو ت زراعی ،تجارت پويا و فعالی در بخش گياهان دارويی

جامعه (بهطور عام) و ارزش اقتصقادی گياهقان دارويقی و معطقر

رونق يافته است .همچنقين كشقت و برداشقت گياهقان دارويقی

كشور (بهطور خاص) بر كسی پوشيده نيست (بارانی و همکقاران،

نسبت بقه ديگقر محصقو ت كشقاورزی دارای هزينقه كمتقر و

 .)0350در سالهای اخير ،محققين با مشقاهده اثقرات زيقانآور

بازدهی زودرس است .در نتيجقه ،سقرمايه گقذاری روی گياهقان

مصرف مواد شيميايی ،داروهقای مصقنوعی و سقموم شقيميايی و

دارويی برای كشور سودآوری كالنی دارد كه سقرمايهگقذاری در

همچنين مواد افزودنی ،نگهدارندهها ،اسانسها ،طعمدهنقدههقای

ايقن بخقش را تشقويق مقیكنقد (نصقابيان و همکقاران0350 ،؛

مصنوعی و رشد چشمگير انواع سرطانها و بيماریهای مختلف

طاهريان و همکاران.)0350 ،

بر آن شدهانقد تقا جقايگزين طبيعقی بقرای آنهقا توليقد نماينقد
(بصيری.)0351 ،

بر اساس آمار موجود ،در سال  0351حدود  30هزار هکتقار از
اراضی كشاورزی در استانهای مختلف كشور به كشقت گياهقان

ايران از نظر شقرايط آب و هقوايی و موقعيقت جغرافيقايی در

دارويی (بدون احتساب زعفران و گل محمدی) اختصاص داشت

زمينه رويش گياهقان دارويقی يکقی از بهتقرين منقاطق جهقان

كه در مقايسه با سطح زير كشت بسياری از گونههقای زراعقی و

محسققوب مققیشققود (صققائب و همکققاران )0350 ،و در گققروه

باغی كشور ميزان ناچيزی است .در حالی كه با كشقت گياهقان

كشورهای دارنده گياهان دارويی ،يکی از غنیترينها در جهان و

دارويی میتوان در جهت كاهش فشار بر منقابع طبيعقی ،امکقان

به لحاظ تنوع وضعيت آب و هوايی دارای بيشترين تنقوع در بقين

عرضه پايدار گياهان دارويی ،به حداقل رسيدن امکقان تقلقب در

كشورهای ديگر است .بقه حقدی كقه از مجمقوع  04نقوع آب و

مواد خام گياهی و حفظ گونههايی كه در رويشگاه طبيعی خود در

هقوای جهقان ،سقرزمين ايقران از  00نقوع آن برخقوردار اسقت

معرض خطر انقراض قرار دارند اقدام كرد (تبريقزی و همکقاران،

(طاهريان و همکاران .)0350 ،به بيان ديگر ،ايران به دليل تنقوع

.)0353

اقليمی شقناخته شقده در جهقان ،توپقوگرافی و ققرار گقرفتن در

گياهانی كه در سطح فروشگاههای گياهقان دارويقی عرضقه

موقعيت جغرافيايی خاص و تنش های محيطی متفاوت حاكم بقر

میشوند بسيار متنوعند ولی به علت نبود صقنايع تبقديلی ،تعقداد

رويشگاه های مختلف گياهی ،از فلور غنی برخوردار بوده كه ايقن

گياهققان مققورد اسققتفاده در صققنايع دارويققی محدودنققد و امکققان

امر خود موجب تنوع رشد گياهان مختلفی چون گياهان دارويقی

بهرهبرداری گستردهتر از آنها مانند كشورهای پيشرفته صقنعتی

شده است (زارعقی .)0353 ،تقريبقاً بقيش از  21درصقد گياهقان

وجود نقدارد (تققوی و ايمقانخقان .)0324 ،كشقورهای صقنعتی

دارويی مشهور و قابل مصرف جهان در اكلر نقاط ايقران كشقت

تققالش فراوانققی بققرای توليققد گياهققان دارويققی مققینماينققد و

میشود (نصابيان و همکاران .)0350 ،بهطوری كه آمار گياهقان

شركتهای بزرگ دارويی با در اختيار داشتن مزارع بزرگ ،بهطور

دارويی در ايران نشاندهنده  0411گونه گيقاهی شقناخته شقده

مداوم به كشت ،پرورش ،اصالح ژنتيکی و تحقيق میپردازند .اما

تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد...
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علیرغم اين اقدامات نياز فراوانی به واردات از كشقورهای ديگقر

افزون بر اين ،شناسايی نقاط ققوت ،نققاط ضقعف ،فرصقتهقا و

دارنققد (جهققانگيری .)0370 ،كشققورهای عمققده خريققدار گياهققان

تهديد هقای توليقد و فقرآوری گياهقان دارويقی در ايقران نشقان

دارويی ايران عبارتند از :امارات متحده عربقی ،كويقت ،بحقرين،

میدهد ،فرصت ها و تهديدها به عنوان عوامل خقارجی ،بقيش از

قطر ،لبنان ،پاكستان ،اندونزی ،مالزی ،سقنگاپور ،ژاپقن ،تركيقه،

نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل داخلقی در توليقد و فقرآوری

فرانس قه ،سققوئيس ،انگلققيس ،اسققپانيا ،آلمققان ،ايتاليققا ،اوكققراين،

گياهان دارويی تأثير میگذارد ،بنابراين راهبرد مناسب برای توليد

ازبکسققتان ،تركمنسققتان ،قرقيزسققتان و هندوسققتان (تقققوی و

و فراوری گياهان دارويی از نوع تدافعی است كقه شقامل تقأمين

ايمانخان ،)0324 ،بنابراين محصو ت جنگلی ،مرتعی و گياهان

كيفيت واريته ها و تشويق توليدكنندگان به رعايت اسقتانداردهای

دارويی و صنعتی عالوه بر نقش خاصقی كقه در اقتصقاد داخلقی

كيفی ،جهت افزايش قدرت رقابت ،جلوگيری از برداشت بیرويقه

دارند میتوانند تأثير به سزايی در امقر صقادرات غيرنفتقی داشقته

از عرصه هقای طبيعقی ،اهلقی سقازی و اقتصقادی كقردن توليقد

باشند (زارعی .)0353 ،عالوه بر اين ،بايد بيان داشت كه استفاده

گونققههققای مناسققب بققه منظققور ورود بققه بازارهققای جهققانی و

مطلوب ،منطقی و بهينه از اين گياهقان دارويقی كقه بقه لحقاظ

سياست گذاری صحيح برای برقراری ارتباط مؤثر بين دانشقگاه و

فناوری بسيار كمهزينه تر و ساده تر از صقنايع دارويقی شقيميايی

صنعت و همچنين ايجاد طقرحهقای صقنعتی در زمينقه فقرآوری

است ،میتواند ضمن تأمين بخشی از نيازهای عمده بهداشقتی و

گياهان دارويی میباشد (كرباسی و همکقاران .)0353 ،در برخقی

درمانی جامعه از خروج مقادير قابل توجه ارز جلقوگيری كقرده و

مطالعات نيز تأثير اصول بستهبندی و انبارداری گياهان دارويی و

مانع گسترش وابستگی خارجی شود (كشفی بناب.)0325 ،

معطر بر كميت و كيفيت مواد مؤثرهی گياهان دارويقی (عبقادی،

مروری بر تحقيقات مختلف در زمينه توليد و فرآوری گياهان

 )0354و صادرات گياهان زينتی (ادريسقی )0351 ،مقورد توجقه

دارويی نيز نشان میدهد ،افزايش سطح آگاهی مردم بقا خقواص

قرار گرفته است .از طرف ديگر ،بررسقی گونقههقای دارويقی در

گياهان دارويقی ،آمقوزش پزشقکان در زمينقه گياهقان دارويقی،

خطر انقراض در كوه كالر واقع در استان چهارمحال و بختيقاری

حمايتهای بيمه ای از داروهقای گيقاهی و در نهايقت دسترسقی

نشان داده است ،از  17گونه انحصاری ايران در كقالر 02 ،گونقه

آسان به داروهای گياهی در مقايسه با داروهای شقيميايی باعقی

آن دارويی است .همچنين از  24گونه حفاظتی 10 ،گونقه كمتقر

افزايش مصرف داروهای گياهی مردم شقهر ياسقوج نسقبت بقه

در خطر انقراض 00 ،گونه آسقيبپقذير و در مقورد  00گونقه آن

داروهققای شققيميايی مققیشققود (رشققيدی و همکققاران.)0351 ،

اطالعات ناكافی بوده است (شاهرخی و همکاران .)0351 ،افزون

همچنين عواملی مانند فرهنگ سازی و آشنايی مردم بقا مزايقای

بر اين ،گياهان دارويی در جوامع محلی دره پشاور 0در پاكسقتان

گياهان دارويی ،بهكارگيری روشهای نوين و بهداشتی در توزيع

با مسقائلی از قبيقل جمقعآوری نادرسقت ،چقرای بقيش از حقد،

و فروش ،افزايش دانقش فروشقندگان ،گسقترش آمقوزش طقب

جنگلزدايی ،صنعتیسازی ،ساخت جادهها و ساختمانهقا مواجقه

گياهی ،بهبود و توسعه صنايع فرآوری ،استاندارد كقردن گياهقان

بوده است (بهادر 0و همکاران .)0102 ،مطالعاتی نيز اثقرات ضقد

دارويی ،ترغيب و آموزش كشت گياهان ،تحت پوشش بيمه قرار

چاقی گياهان دارويقی (بوتيسقتا و همکقاران )0105 ،3و گياهقان

گرفتن تجويز گياهان دارويی و تقدوين ققوانين مقدنی در زمينقه
فروش و تجويز اين گياهقان بقه بهبقود و توسقعه بقازار گياهقان
دارويی كمک میكند (اميقری عققدايی و زارع زرديينقی.)0353 ،

1- Peshawar
2- Bahadur et al.
3- Bautista et al.
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مورد استفاده در درمان انواع مختلف سرطان در منطقه ايجبوس

0

(سگون و همکاران )0102 ،0را مورد توجه قرار دادهاند.

فعاليت میباشد .لذا قبل از توصيه بقه سقرمايهگقذاری در زمينقه
توسعه پرورش گياهان دارويی در اين استان ،زم است ارزيقابی

پس از مرور ادبيات ،زم به ذكر است كه جايگاه استفاده از

وضعيت فعلی اين موضوع مد نظر قرار گيرد .بنقابراين شناسقايی

گياهان دارويی در باور و فرهنگ مقردم و در گقرايش روزافقزون

نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و چالشهای كشت و توليد گياهقان

جهانی به اسقتفاده از تركيبقات طبيعقی ،از جملقه نققاط ققوت و

دارويی در استان ،امری ضروری به نظر میرسقد و مقیتقوان بقا

فرصتهای پيش روی زمينه گياهقان دارويقی اسقت (رشقيدی و

تلفيق هر يک از اين مقوارد ،راهبردهقايی جهقت توسقعه هرچقه

همکاران .)0351 ،اما نگرشی كوتاه بر جريان توليقد مقواد اوليقه

بيشتر اين امر ارايه كرد .لقذا مطالعقه پقيش رو ،در پقی ارزيقابی

گيققاهی در ايققران ،گويققای ايققن حقيقققت اسققت كققه علققیرغققم

وضعيت فعلی گياهان دارويی و ارائه راهبردهايی جهت توسعه آن

برخورداری از طبيعت بسيار غنی هنوز نتوانسته است به جز توليد
بسيار محدود و صدور گياهان به صورت فلهای گامی فراتر بردارد
(تقوی و ايمانخان.)0351 ،
با توجه به توضيحات فوق ،توجه به پرورش و توسعه گياهان
دارويی می تواند يک رويکرد كلی و قابل توجيه برای كل كشقور
باشقد .در ايقن ميقان برخققی منقاطق نظيقر اسقتان كهگيلويققه و
بويراحمد ،در اين زمينه جايگاه خاصی دارند .بقهطقوریكقه ايقن
اسققتان دارای آب و هققوای مسققاعد و متنققوع اسققت و از ايققن رو
می تواند يکی از مناطق مستعد و مناسب جهقت كشقت گياهقان
دارويی باشد .برای ملال اين اسقتان دارای دو ناحيقه سردسقير و
گرمسير است كه بر اين اساس ،كشت گياهان دارويقی بقا تنقوع
بيشتر نيز در آن امکانپذير است .زم به ذكر است ،كقل سقطح
زير كشت گياهان دارويی استان كهگيلويقه و بقوير احمقد 33/3

در استان كهگيلويه و بويراحمد میباشد .از اين رو ،اهقداف ايقن
پژوهش به شرح زير است:
شناسايی نقاط قوت و ضعف توليد گياهان دارويی در اسقتان
كهگيلويه و بويراحمد
شناسايی فرصتها و چالشهقای توليقد گياهقان دارويقی در
استان كهگيلويه و بويراحمد
ارائه راهبردهقای توسقعه توليقد گياهقان دارويقی در اسقتان
كهگيلويه و بويراحمد
مواد و روشها
پژوهش حاضر به شيوه كيفقی صقورت گرفتقه و جمقعآوری
دادهها از طريق مصاحبه بوده است .جامعه آماری در اين پژوهش
كسانی بودند كه به لحاظ فنی اطالعات كافی در زمينقه توليقد و

هکتار و عمده محصقو ت كشقت شقده در ايقن اسقتان شقامل

فرآوری گياهان دارويی داشتند كه شامل اعضقای هيقأت علمقی

به ليمو ،سرخارگل ،انجدان روی ،آويشن بقاغی و بابونقه مجقاری

دانشگاه ياسوج ،كارشناسان جهاد كشقاورزی اسقتان و برخقی از

است كه طبق آخرين آمار موجود 43/1 ،تن بقوده اسقت (مركقز

كارشناسان شركت دارويی زردبند بودند .نمونقه گيقری بقه شقيوه

آمار ايران ،)0350 .بنابراين توسعه و گسترش گياهان دارويقی در

گلولققهبرفققی انجققام شققد .نمونققهگيققری گلولققه برفققی روشققی از

اين استان هم به لحاظ پتانسيل موجود و هم به لحاظ اينكقه از

نمونهگيری غير احتمالی برای مواقعی است كقه واحقدهای مقورد

مناطق كمتر توسعه يافته كشور میباشد ،جايگاه و اهميت خاصی

مطالعه به راحتی قابل شناسايی نباشند .در اين روش محقق پس

دارد .بديهی است كه هر گونه توصيه برای گسترس و پيشقرفت

از شناسايی يقا انتخقاب اولقين واحقد نمونقه گيقری از آن بقرای

يک فعاليت ،قبل از هر چيز نيازمند شناخت وضقعيت موجقود آن

شناسايی و انتخاب دومين واحد نمونهگيقری اسقتفاده يقا كمقک

1- Ijebu
2- Segun et al.

میگيرد.
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شکل  .1ماتريس  SWOTو نحوهی تعيين استراتژیها ( منبع :فالسليمان و صادقی)1397 ،

شکل  .7تجزيه و تحليل  ،SWOTو انواع استراتژیها (منبع :فالسليمان و صادقی)1397 ،

به اين طريق واحقدهای ديگقر نمونقه ،شناسقايی و انتخقاب

در دو بعد داخلی و خارجی بررسی میكند (مرشقدی )0351 ،كقه

می شوند و مصاحبههای تحقيق تا جايی ادامقه مقیيابقد كقه بقا

نقاط قوت و ضعف از عوامل داخلقی و فرصقتهقا و تهديقدها از

پاسخهای تکراری مواجه شود (علی ميرزايی و همکاران.)0351 ،

عوامل خارجی محسوب میشوند .از ديقدگاه ايقن روش ،راهبقرد

بر اين اساس در تحقيق حاضقر در نهايقت بقا  30نفقر مصقاحبه

مناسب ،قوتها و فرصتها را به حداكلر و ضعفها و تهديدها را

انجام گرفت .در اين پژوهش از روش  SWOTبه منظور تجزيه

به حداقل ممکن میرساند .برای اين منظور ،نقاط قوت ،ضقعف،

و تحليل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و چقالشهقای پقيش روی

فرصت و تهديد در چهار حالت كلی  ST ،WO ،SOو  WTبقه

توليد گياهان دارويی و نيز تعيين راهبردهای توسعه توليد گياهان

شرح زير پيوند داده شده و گزينقههقای راهبقردی از بقين آنهقا

دارويققی در اسققتان كهگيلويققه و بويراحمققد اسققتفاده شققد .روش

انتخاب میشوند:

 SWOTيک چقارچوب جهقت كمقک بقه برنامقهريقزان بقرای
شناسايی راهبردهای دستيابی به اهداف را نشان مقی دهقد .ايقن
روش مورد استفاده جهت تجزيه و تحليقل نققاط ققوت ،ضقعف،
فرصت ها و تهديدهاست (عمانی .)0100 ،0روش فوق مسقائل را
1- Ommani

راهبردهای رقابتی /تهاجمی ( )SOكه تمركز آنها بقر نققاط
قوت درونی و فرصتهای بيرونی است.
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جدول  .1ماتريس عوامل داخلی توليد گياهان دارويی
نقاط قوت توليد گياهان دارويی
وجود تنوع با ی گونههای گياهی به خصوص گياهان دارويی
وجود منابع آبی و خاكی مناسب جهت كشت گياهان دارويی
وجود نيروی كار مناسب
شرايط اقليمی متفاوت در استان
وجود برخی كارخانهها و شركتهای گياهان دارويی از جمله زردبند و
سينره در مركز استان
عملکرد خوب و به تبع آن درآمد مناسب از كشت گياهان دارويی
وجود متخصصان خبره و دانشگاهی در اين استان
وجود دانش بومی غنی پيرامون گياهان دارويی در استان
بکر بودن استان در زمينه پوشش گياهی
آلوده نشدن گياهان دارويی به سموم و آفات مختلف و در نتيجه امکان
توليد گياهان دارويی ارگانيک
كم بودن تعداد افراد يا صنايع مرتبط با كار تهيه و فرآوری گياهان
دارويی و امکان درآمدزايی بيشتر در اين زمينه
استفاده از آب حداقلی برای به عمل آوردن گياهان دارويی
امکان اهلی كردن گياهان دارويی و كشت تجاری در منطقه
آسان بودن كشت گياهان دارويی
وجود آب كافی در استان
نياز كم اين محصو ت به آب و منابع آبی
وجود مراتع گسترده در استان كه شرايط توليد گياهان دارويی را در
استان فراهم میكند.

نقاط ضعف توليد گياهان دارويی
عدم آشنايی كشاورزان منطقه با توليد اين محصو ت
عدم شناخت كافی نسبت به بازار اين محصو ت
عدم حمايت كافی نهادهای متولی مانند جهاد كشاورزی از كشت و توليد گياهان دارويی
ترويج نامناسب و يا عدم ترويج كشت و توليد گياهان دارويی توسط نهادهای مربوطه (مانند جهاد
كشاورزی)
كمبود آموزشهای زم در خصوص استفاده از اين گياهان
كمبود دانش علمی زم در مورد فرآوری گياهان دارويی در اين استان
مشکل حمل و نقل به دليل كوهستانی بودن استان و ارتباط با خارج از استان (مشکل حمل و نقل از
لحاظ جادهای )
عدم رغبت سرمايهگذاران در امور گياهان دارويی در استان
بیبرنامگی در سطح استان و هماهنگی بسيار ضعيف بين سازمانهای استان
وجود ناهماهنگی بين متولی های مستعد از جمله جهاد كشاورزی ،بنياد نخبگان ،مراكز تحقيقاتی و
دانشگاهها
سواستفاده واسطهها و صادرات بدون برنامه مواد خام گياهان دارويی استان به جاهای ديگر
عدم آشنايی كشاورزان و توليدكنندگان با گياهان دارويی و روشهای بهينه كشت آنها
تمايل به بهرهبرداری از منابع طبيعی به جای كشت در مزرعه در بين مردم
عدم وجود ارقام اصالح شده مناسب گياهان دارويی در استان
پراكندگی برخی از گونه های گياهان دارويی در نقاط مختلف به ويژه نقاط دور و غيرقابل دسترسی و يا
با دسترسی سخت
نبود امکانات و تجهيزات فرآوری و بستهبندی در استان
ناآگاهی مردم محلی و بهرهبرداران از اهميت اين گياهان از بعد دارويی و زيستمحيطی
نبود سيستم جامع ثبت و ضبط اطالعات مربوط به اين گياهان
كافی نبودن زمين به دليل كوهستانی بودن استان
وجود فرهنگ با ی رجوع به طبيعت و بهرهكشی از زمين در اين استان در قياس با ساير مناطق كه
سبب آسيب رساندن به اراضی و انقراض گونههای گياهی میشود.
نبود روحيه در گرايش كشاورزان به كشت و كار در اين عرصه
كوچک بودن و خرد بودن اراضی بهرهبرداران
عدم اطمينان از خريد به موقع محصو ت توليدی گياهان دارويی
عدم حمايت دستگاههای دولتی
عدم وجود اعتبار برای اعطای يارانه در كشت اين گياهان
عدم وجود مراكز خريد يا نماينده خريد شركتهای طرف قرارداد كارخانهها در شهرستانها و روستاها
نبود دستگاههای مکانيزه جهت كاشت ،داشت برداشت گياهان دارويی و گران بودن اين دستگاهها جهت
خريد
با بودن هزينه اوليه نهادهها
عدم سهولت دسترسی به بذور ،نشا و دستورالعملها
عدم وجود نيروهای متخصص كاشت ،داشت و برداشت اين گياهان
برداشت بیرويه و غيرعلمی از مراتع و رويشگاههای گياهان دارويی و در نتيجه تخريب مراتع
عدم حمايت نهادهايی چون مركز تحقيقات جهاد كشاورزی از اين بخش
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جدول  .7ماتريس عوامل خارجی توليد گياهان دارويی
فرصتهای توليد گياهان دارويی
نزديکی به استانهای بزرگ و كالنشهرهای مجاور به عنوان
بازارهای بالقوه مصرف (مانند شيراز ،اصفهان و اهواز)
ارزآوری با
نياز جامعه به دارو با منشا گياهی
آگاهی جامعه از مضرات مصرف داروهای شيميايی
امکان استفاده از تجربه استانهای همجوار در رابطه با نحوه فرآوری
و بررسی امکان توليد گياهان دارويی به صورت تجاری
وجود نيروی انسانی فرهيخته و فارغالتحصيالن كشاورزی در استان
و استانهای همجوار كه رغبت به كار در منطقه را فزون میسازد
نزديکی به بنادر و در نتيجه امکان فعاليت بيشتر و بهتر در امر
صادرات
وجود صنايع مختلف غذايی و دارويی در استانهای مجاور و در
نتيجه امکان تهيه مواد اوليهی اين صنايع (با توجه به گسترش كمتر
اين صنايع در خود استان)
رويکرد كلی جامعه به طرف گياهان دارويی و توجه به مصرف بيشتر
آنها به جای داروهای شيميايی
وجود عالقمندان در ساير استانها (همجوار) به توسعه كشت گياهان
دارويی
گرايش روزافزون مردم به طب گياهی و سنتی در كشور
عالقمندی دولت در توسعه و ترويج استفاده از گياهان دارويی

چالشهای توليد گياهان دارويی
عدم وجود فرهنگ مصرف گياهان دارويی در سطح ملی
ضعف روحيه همدلی بين همکاران دانشگاهی (دانشگاههای علوم پزشکی و ساير مراكز) در خصوص
گرايش به كار علمی روی گياهان دارويی
بیاعتقادی مسئولين و برنامهريزان كشور به سرمايهگذاری در بخش گياهان دارويی
مهجور ماندن استان در برخی از برنامهها و سياستهای ملی و بينالمللی به صورت كلی (ملال بسياری از
نهادهای بينالمللی توسعه در استانهای مختلف و حتی همجوار برنامهها و پروژههای مختلف را دنبال
میكنند كه در اين استان چندان اجرا نکردهاند).
عدم توسعه صنعت داروسازی مبتنی بر گياهان دارويی و نه شيميايی در كشور
وجود د لها و واسطهها در بازار گياهان دارويی كشور و نبود بازاريابی مناسب
وجود صادرات مواد خام گياهان دارويی با قيمت بسيار پايين
خشکسالی و بحران آب و خشک شدن و نابودی گياهان دارويی
ورود افراد فرصتطلب از استانهای مجاور به مراتع اين استان و اقدام به بهرهبرداری از مراتع استان
تمايل به استفاده از داروهای شيميايی در بين افراد جامعه
عدم شناخت سرمايهگذاران خارجی از استان و ظرفيتهای گياهان دارويی آن
عدم سياستگذاریهای ملی مناسب در خصوص كشت و ترويج اينگونه محصو ت در سطح كالن

راهبردهای تنوعبخشی ( )STكقه بقر نققاط ققوت درونقی و
تهديدهای بيرونی متمركز است.
راهبردهای بازنگری ( )WOكه ضمن تأكيد بر نققاط ضقعف
درونی ،سعی بر بهرهگيری از فرصتهای بيرونی در جهقت رفقع
نقاط ضعف دارد.

(استراتژیهای )ST؛
استفاده از مزيتهايی كه در فرصتهقا نهفتقه اسقت بقرای
جبران نقاط ضعف موجود در منطقه (استراتژیهای  )WOو
به حداقل رساندن زيانهای ناشی از تهديدها و نققاط ضقعف
(استراتژیهای .)WT

راهبردهای تدافعی ( )WTكه بقرای مقابلقه بقا ضقعفهقای
درونی و تهديدهای بيرونقی ارايقه مقیشقود (آمقار و همکقاران،
.)0350
تحليل ماتريس  SWOTبا توجه به شکل  0بقه شقرح زيقر
است:
حقداكلر اسقتفاده از فرصقتهقا بقا اسقتفاده از نققاط ققوت
(استراتژیهای )SO؛
استفاده از نقاط ققوت منطققه بقرای جلقوگيری از تهديقدهقا

نتايج و بحث
در ادامه ،نتايج حاصل از مصاحبه با پاسخگويان كه اعضقای
هيأت علمی ،كارشناسان جهاد كشقاورزی اسقتان و كارشناسقان
شركت دارويی زردبند را شامل میشدند ،بيان میشود .بر اسقاس
يافتههای حاصل از مصاحبه 07 ،نقطه قوت و  30نقطه ضعف در
زمينه توليد گياهان دارويی به دست آمد كه تحت عنوان ماتريس
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عوامل داخلقی توليقد گياهقان دارويقی در جقدول  0نشقان داده

منظور پيشرفت هر چه بيشتر توليد گياهان دارويی پرداخته شقده

شدهاند.

است كه به شرح زير است:

همچنين ،بر اساس مصاحبه های انجام شقده 00 ،فرصقت و
نيز  00چالش در زمينه توليد گياهان دارويی شناسايی شدند كقه
تحت عنوان ماتريس عوامل خقارجی توليقد گياهقان دارويقی در

راه ردهای تهاج

( )SOتودعه تولید گیاهای داروی

اين نوع راهبردها با تلفيق نقاط قوت داخلی با فرصقتهقای
خارجی بهدست میآيند ،بهطوریكه كوشش میشود با استفاده از

جدول  0بيان شدهاند.
با توجه به نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصقتهقا و تهديقدهای
به دست آمده ،در اين قسمت ،با تلفيق هر كدام از عوامل داخلقی

نقاط قوت داخلی از فرصتهای خارجی موجود بهرهبرداری شقود
كه در جدول  3به مهمترين اين راهبردها اشاره میشود:

و خارجی با استفاده از ماتريس سوات به تدوين راهبردهقايی بقه
جدول  .3راهبردهای تهاجمی ( )SOتوسعه توليد گياهان دارويی
تركيب عامل مورد نظر
راهبرد تهاجمی ( )SOتوسعه توليد گياهان دارويی
كشت هر چه بيشتر گياهان دارويی در استان به منظور تأمين نهاده اوليه توليد داروهای گياهی كشور.
كشت گياهان دارويی موردپسند كشورهای واردكننده به خصوص كشورهای همسايه و افزايش صادرات اين نوع محصو ت با استفاده از
تجربيات كالنشهرهای همجوار.
راهبردهای بازنگری ( )WOتوسعه توليد گياهان دارويی

استفاده از راهبرد بازنگری ،به منظور استفاده از فرصتهقای

O

S

فرصت

قوت

O8

S14

O5

S13

اين راهبردها در اين پژوهش در جدول  4اشاره شده است:

خارجی موجود جهت بهبود نقاط ضعف داخلی است .به مهمترين
جدول  .4راهبردهای بازنگری ( )WOتوسعه توليد گياهان دارويی
تركيب عامل مورد نظر
راهبرد بازنگری ( )WOتوسعه توليد گياهان دارويی
استفاده از امکانات موجود در كالنشهرهای مجاور استان به منظور فرآوری و صادرات گياهان دارويی
استفاده از رسانههای سمعی–بصری به منظور آگاهیرسانی از اهميت و ملمر ثمر بودن كشت گياهان دارويی جهت آشنايی كشاورزان منطقه
با توليد اين نوع محصو ت با توجه به عالقمندی دولت در توسعه و ترويج گياهان دارويی
تنظيم قرارداد با شركتهای صنايع غذايی و دارويی در استانهای مجاور به منظور تضمين فروش بههنگام اين محصو ت
پيگيری فراهم آوردن زيرساختهای مناسب جادهای به منظور دسترسی به بازارهای فروش بيشتر
حمايت جهاد كشاورزی از پرورش گياهان دارويی از طريق دعوت از عالقمندان و سرمايه گذاران استانهای همجوار بهمنظور فعاليت و
سرمايهگذاری اين زمينه
راهبردهای تنوعبخشی ( )STتوسعه توليد گياهان دارويی

با استفاده از اين راهبرد ،می تقوان بقا تکيقه بقر نققاط ققوت
داخلی ،اثرات تهديدهای خارجی را از بين برده و يا كاهش داد .از

O

W

فرصت

ضعف

O1

W6,W16

O12

W1,W17

O8

W23

O1

W7

O10

W3

جمله راهبردهای بازنگری ارايه شده در اين پژوهش در جدول 0
آمده است:
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جدول  .5راهبردهای تنوعبخشی ( )STتوسعه توليد گياهان دارويی
تركيب عامل مورد نظر
راهبرد تنوعبخشی ( )STتوسعه توليد گياهان دارويی
كشت گونههای دارويی مقاومتر به خشکسالی و بحران كمآبی
تالش هر چه بيشتر متخصصان دانشگاهی جهت ارتباط با مسئولين و برنامهريزان كشور به منظور آگاهسازی ايشان از اهميت گياهان دارويی
و پتانسيلهای استان در توليد اين نوع محصو ت
استفاده از دانش بومی و علمی مناسب موجود در استان ،جهت انتشار پوستر و بروشورهای تبليغاتی به منظور آگاهیرسانی از مضرات داروهای
شيميايی و فوايد استفاده از داروهای گياهی
راهبردهای تدافعی ( )WTتوسعه تولید گیاهان دارویی

هدف از اجرای اين راهبرد ،كم كردن نقاط ضقعف داخلقی و
پرهيز از تهديدات ناشقی از محقيط خقارجی اسقت (نقوریپقور و

T

S

تهديد

قوت

T8

S1

T3

S1,S2

T10

S7,S8

مالکی .)0354 ،راهبردهای تدافعی اين پژوهش در جدول  1ارايه
شده است:

جدول  .6راهبردهای تدافعی ( )WTتوسعه توليد گياهان دارويی
تركيب عامل مورد نظر
راهبرد تدافعی ( )WTتوسعه توليد گياهان دارويی
ايجاد انگيزه در سرمايهگذاران داخل استان با آگاهسازی آنها از شرايط مطلوب استان در زمينه توليد اين نوع محصو ت و همچنين درآمدزايی
آن.
تشکيل صنف مختص كشاورزان توليدكننده گياهان دارويی به منظور پيگيری بازارهای مناسب و همچنين قطع دست واسطهها به منظور
سودآوری بيشتر.
پيگيری فراهم كردن تجهيزات و امکانات فرآوری به منظور جلوگيری از فروش مواد خام گياهی با قيمت ارزان
پيگيری اجرای دورههای آموزشی برای كشاورزان به منظور آگاهسازی ايشان از اهميت دارويی و زيستمحيطی گياهان دارويی توسط مروجين
كشاورزی و اجرای برنامهريزیهای منطقهای با توجه به نبود برنامهريزیها و سياستگذاریهای ملی
استفاده از مديريت قرق در مراتع به منظور جلوگيری از ورود سودجويان در استان و استانهای همجوار جهت بهرهبرداری نامناسب از مراتع و
برداشت افراطی از آنها و در نتيجه جلوگيری از تخريب مراتع و پوشش گياهی.

نتيجهگيری

T

W

تهديد

ضعف

T11

W8

T6

W2

T7

W16

T12

W17

T9

W31

فرصت و  00چالش شناسايی شدند كه بر اساس يافتهها میتوان

با توجه به جايگاه و ارزش توليد گياهقان دارويقی در اقتصقاد

از نقاط قوت و فرصتها بقه عنقوان مزيقت و از نققاط ضقعف و

داخلی و نيز صادرات غيرنفتی از يک طرف و تنقوع آب و هقوا و

چالشهای شناسايی شده به عنوان محقدوديتهقای پقيش روی

مستعد بودن استان كهگيلويه و بويراحمد بقرای كشقت و توليقد

توسعه توليد گياهان دارويی در استان كهگيلويه و بويراحمقد نقام

گياهان دارويی از طرف ديگر ،در تحقيق حاضر تالش گرديد تقا

برد .با توجه به يافتهها ،در بقين عوامقل خقارجی توليقد گياهقان

بققا اسققتفاده از روش سققوات نقققاط قققوت ،ضققعف ،فرصققتهققا و

دارويی ،تعداد فرصتها و چالشهايی كه پيش روی توسعه توليد

تهديدهای موجود در توسعه توليد گياهان دارويی در ايقن اسقتان

گياهان دارويی در اسقتان كهگيلويقه و بقوير احمقد ققرار دارنقد

شناسايی و با استفاده از ماتريس سوات ،راهبردهای مناسب برای

يکسان است ،در حالی كه در بقين عوامقل داخلقی ،تعقداد نققاط

توسعه آن ارايه شقود .مطقابق دادههقای حاصقل از پقژوهش بقا

ضعف در حدود دو برابر نقاط قوت میباشند .بنابراين بقر اسقاس

استفاده از تحليل سوات 07 ،نقطقه ققوت 30 ،نقطقه ضقعف00 ،

نتايج ،می توان چنين نتيجه گرفت كه ضعفهای داخلی بيشتقر
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از ساير موارد در توسعه توليد گياهان دارويی در استان كهگيلويه

كالنشهرهای مجاور استان به منظور فرآوری و صادرات گياهان

و بويراحمد نقش دارند .با توجه به اين كه نقاط ضعف شناسقايی

دارويی"" ،اسقتفاده از رسقانههقای سقمعی–بصقری بقه منظقور

شده بيشتر از ساير موارد بودند ،لذا به نظر مقیرسقد راهبردهقای

آگاهی رسانی از اهميت و ملمر ثمر بودن كشت گياهقان دارويقی

تدافعی و بازنگری نقش مهمتری در توسعه توليد گياهان دارويی

جهت آشنايی كشاورزان منطقه با توليد اين نقوع محصقو ت بقا

در استان داشته باشند .از جمله راهبردهای تدافعی مقیتقوان بقه

توجه به عالقمندی دولت در توسعه و ترويج گياهان دارويقی" و

"ايجاد انگيزه در سرمايهگذاران داخل استان با آگاهسازی آنها از

همچنين "تنظيم قرارداد با شركت های صنايع غقذايی و دارويقی

شرايط مطلوب استان در زمينقه توليقد ايقن نقوع محصقو ت و

در استان های مجاور به منظور تضقمين فقروش بقه هنگقام ايقن

همچنين درآمدزايی آن"" ،تشقکيل صقنف مخقتص كشقاورزان

محصو ت" اشاره كرد .لذا با توجه به پتانسيلهای با ی استان

توليد كننده گياهان دارويی به منظور پيگيری بازارهای مناسب و

كهگيلويه و بويراحمد در زمينه كشت گياهقان دارويقی پيشقنهاد

همچنين قطع دست واسطهها به منظور سودآوری بيشتر" و نيقز

می گردد به منظور توسعه توليد گياهقان دارويقی در ايقن اسقتان

"پيگيری فراهم كردن تجهيزات و امکانات فقرآوری بقه منظقور

راهبردهای به دست آمده از ايقن تحقيقق مقورد توجقه مسقئولين

جلوگيری از فروش مواد خام گياهی با قيمقت ارزان" و از جملقه

مربوطه از جمله كارشناسان جهاد كشاورزی استان قرار گيرد.

راهبردهای بازنگری میتوان به "استفاده از امکانقات موجقود در
منابع
ادريسی ،ب .0351 .تحليل نققاط ققوت و ضقعف ،فرصقت هقا و
تهديققدهای بققازار گققل و گياهققان زينتققی ايققران در جهققان.
بررسیهای بازرگانی.53-013 :)45( 04 ،

خشکكن بر ميزان و كيفيت اسانس استحصقالی از آويشقن.
نوآوری در علوم و فناوری غذايی.73-20 :)4(3 ،
تبريققزی ،ل ،.امينققی كردكنققدی . ،و خوشققبخت.0353 . ،

اميری عقدايی ،ف .و زارع زرديينقی ،ح .0353 .بررسقی عوامقل

بررسی نظامهای توليد و تنوع زيستی گياهان دارويی و معطر

مؤثر بر بهبود و توسعه بازار گياهان دارويی در ايران (مطالعه

در بوم نظقام هقای كشقاورزی اسقتان ققزوين .بقوم شناسقی

مقوردی :شققهر اصققفهان) .تحقيقققات بازاريققابی نققوين:)0(4 ،

كشاورزی.221-251 :)4(1 ،

.050–004
آمار ،ت ،.پوررمضان ،ع .و حسنی ،ث .0350 .برنامه ريزی توسعه
يکپارچه روستايی در بخش احمد سرگوراب شهرستان شقفت
با استفاده از مدل تحليلقی  .SWOTچشقمانقداز جغرافيقايی
(مطالعات انسانی).72–22 :)02(7 ،
بققارانی ،ح ،.بهمققنش ،ب .و شققهركی ،م .0350 .دانققش بققومی
گياهشناسی گياهان دارويی منطقه چهاربقاغ از مراتقع اسقتان
گلستان .دانش بومی.10-21 :)0(0 ،
بصققيری ،ش .0351 .بررسققی اثققر دمققا و سققرعت جريققان در

تقوی ،م .و ايمان خان ،ن .0324 .ارزيابی تأثير متغيرهای كقالن
اقتصادی بر صادرات گياهقان دارويقی .مقديريت-31 :)0(0 ،
.07
جهققانگيری ،ا .0370 .مققروری بققر جايگققاه گياهققان دارويققی و
ضرورت هقای توسقعه كشقت و صقنايع تبقديلی آن گياهقان
دارويی؛ سخاوت طبيعت و غفلتهای ما .مجلس و پقژوهش،
.024–011 :)0(0
رشققيدی ،ش ،.فرجققی ،ه ،.جهققانبققين ،د .و ميرفققردی ،ا.0351 .
ارزيابی ميزان آگاهی ،اعتقاد و عملکقرد مقردم شقهر ياسقوج

تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد...

نسبت به گياهان دارويی .گياهان دارويی.077-024 :)2(00 ،
زارعی ،ی .0353 .ارزيابی عملکرد استانهای كشور در كشقت و
توليد گياهان دارويی .دومين همايش ملی گياهان دارويقی و
كشاورزی پايدار 0 ، .شهريور ،همدان.
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گياهان دارويقی در ايقران و ارزش آن در بازارهقای جهقانی.
بررسیهای بازرگانی.15–72 :)44(03 ،
مرشققدی ،ل .0351 .نگققرش دانشققجويان تققرويج و آمققوزش
كشاورزی ورودی سالهای  22و  25واحد علوم و تحقيققات

شاهرخی ،ا ،.شيرمردی ،ح .و قائد امينی ،م .0351 .معرفی برخی

تهران واحد علوم و تحقيقات تهران نسبت به يادگيری سيار،

گونه های دارويی در خطقر انققراض در كقوه كقالر واققع در

تحليل  .SWOTپژوهش های ترويج و آمقوزش كشقاورزی،

استان چهارمحال و بختياری .داروهای گيقاهی-011 :)0(0 ،

.10–73 :)3(4

.50

مركز آمار ايران .0350 .سقالنامهی آمقاری اسقتان كهگيلويقه و

صققائب ،. ،كققاكويی ،آ ،.باباخققانی ،ب ،.حسققينی بلققداجی ،ا،.
راهداری ،. ،پورشمسيان،

 .و جعفری حقاجتی ،ر.0350 .

بويراحمد .قابل دسترسقی در ،www.amar.org.ir :آخقرين
دستيابی.0350/7/3 :

بررسی تأثير ارتفاع بر ميقزان تركيبقات دارويقی گيقاه گزنقه

نصققابيان ،ش ،.غالمحسققينی ،ط .و جبققل عققاملی ،ف.0350 .

( )Urtica dioica L.در منطقه رامسر .گيقاه و زيسقتبقوم،

مقايسه ی مزيت نسبی صادرات گياهان دارويی ايران با ساير

.30-41 :)33(2

كشورهای صادر كننقده (مطالعقه مقوردی :رازيانقه ،باديقان،

طاهريققان ،س ،.قققدرتی ،م .و رضققايی ،ل .0350 .بررسققی رونققد
كشت و جايگاه اقتصادی توليقد گياهقان دارويقی در اسقتان

انيسون و گشنيز) .مدلسازی اقتصادی.70–50 :)01(1 ،
نوریپور ،م .و مالکی ،ر .0354 .ارزيابی آموزشی ،ضرورتی نقوين

سمنان .همايش ملی گياهان دارويی 05 ،و  31آبان آمل.

در آموزش عالی ايران (مورد مطالعه :گروه مقديريت توسقعه

عبادی ،م .0354 .اصول و مبانی بسته بندی و انبارداری گياهقان

روستايی دانشگاه ياسوج) .نامه آموزش عقالی–004 :)05(2 ،

دارويی و معطر .باغدار.05-01 :57 ،
علققی ميرزايققی ،ف ،.بهمققنش ،ب ،.محمققدی اسققتادكاليه ،ا .و
شهركی ،م .ر .0351 .دانش بومی گياهان دارويی از ديقدگاه
بهره برداران عشايری در مرتع چهل كمان اسقتان خراسقان
رضوی .دانشهای بومی ايران.007-010 :)7(4 .
فال سقليمان ،م .و صقادقی ،ح .0350 .تحليقل توانمنقدی بخقش
كشاورزی استان خراسان جنوبی در راستای توسقعهی پايقدار
بققا اسققتفاده از مققدل  .SWOTجغرافيققا و توسققعه:)31(00 ،
.035–001
كرباسی ،ع ،.يخکشی ،ا ،.روحانی ،ح .و امامی ،ح .0353 .توسعه،
توليققد و فققراوری گياهققان دارويققی در ايققران .اكوفيتوشققيمی
گياهان دارويی.11-77 :)0(0 ،
كشفی بناب ،ع .0325 .مزيت نسبی اقتصادی كشقت و تجقارت

.20
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Abstract
Nowadays, the position of production of medicinal plants in the health of the
community and the value of medicinal and aromatic plants have not been addressed by
anyone. Forestry, pasture and medicinal and industrial plants not only have a particular
role in domestic economy, but also have a significant impact on non-oil exports. It is
important to note that Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province has a diverse and
appropriate climate that can be one of the most capable areas for cultivation and
production of medicinal plants. Therefore, this study is aimed at investigating and
identifying strengths, weaknesses, opportunities and challenges of cultivation and
production of medicinal plants in the Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. The
present study was carried out using the qualitative method. The statistical population in
this study consisted of people who were technically instructed to produce and process
medicinal plants in the Kohgiluyeh and Boyer Ahmed province. Finally 35 people were
selected using snowball sampling. The SWOT model was applied to analyze the findings.
Based on the findings, 17 strengths, 32 weaknesses, 12 opportunities and 12 threats were
identified. It seems that the WT strategies such as "motivating investors inside the
province by informing them about the favorable conditions of the province in the field of
producing these types of products" and the WO strategies such as "using existing
facilities in metropolises adjacent the province to process and export medicinal plants"
have more important roles in the development of the production of medicinal plants in the
province due to the large number of identified weaknesses.
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