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  چکیده

سنتیی کشناورزی اینران  یهانظامای در جایگاه ویژه کشت گیاهان دارویی از دیرباز

فعالینت زراینی موجنب  دارد و روسنیاییان یاقیصناد تتنو و نقش مهمنی در داشیه

 بنا شنده اسنت  روسنیاییان کناهش فقنر  و به تبع آنکاهش بیکاری  ،افزایش درآمد

 ریزی مدون، ضمن توسعه اقیصنادی واز طریق برنامه توانیم کاشت گیاهان دارویی

ایی و توسنعه به شنکوف توجه، درخورنیاز صتایع داخلی و کسب درآمد ارزی  نیتأم

 تولیند درآمندزایی میزان تطبیقی مقایسه هدف با مطالعه این  کردپایدار کشور کمک 

 کلنات، شهرسنیان روسیاهای در زرایی لاتمحصو سایر در مقایسه با دارویی گیاهان

کناهش  روسیاییانمهاجرتی  یهازهیانگو به دنبال آن است تا از این طریق شد  انجام

 -توصنییی روش حین  ازو اسنت  کناربردیپژوهش حاضر بنه لحناه هندف  یابد 

میندانی اسنتادی و  یهاوهیشآوری اطلایات از طریق جمع  شودیممحسوب  تحلیلی

ر مطالعه موردی مربوط به کشت گیاهان دارویی متطقه از روش پیمایشی د  دانجام ش
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ها گیاهان دارویی در آن تولید پژوهش روسیاهایی بودند که نمونهاسییاده شد  جامعه 

کل درصد  1/00گیاهان دارویی تولید  ،دهدیمپژوهش نشان  یهاافیهی   شدمیانجام 

 هنر کاشت  همچتین دهدیمه تشکیل بخش کشاورزی را در متطقه موردمطالع درآمد

 6/013طنور مینانگین هسایر محصولات زرایی، بن در مقایسه با دارویی گیاهان هکیار

آمندزایی هنر در، دهندیمپژوهش نشان نیایج  کتد درصد درآمدزایی بیشیر ایجاد می

برابر سایر محصنولات زراینی اسنت کنه در  پتجدارویی بیش از  هکیار از تولید گیاه

 را افنزایشروسیاییان درآمد و سطح رفاه  توانیمتوجه بیشیر به این فعالیت صورت 

 مهاجرتی آنان را کاهش داد   یهازهیانگو 

، اسنیان کلنات هرسنیانش دارویی، گیاهان درآمدزایی، ،اقیصاد روسیایی :هاواژهکلید

 خراسان رضوی 

 مقدمه .7

و از ارزش و اهمیت خاصی  کتتدیم نیأمتگیاهان بخش مهمی از غذای موردنیاز انسان را 

که طبنق طوریهب؛ دارند هایماریبسلامت، بهداشت جوامع، درمان و پیشگیری از  نیتأمنیز در 

شننده در درصنند از داروهننای  بننت 10حننداقل  ،(1003گننزارش سننازمان بهداشننت جهننانی  

ت سراسنر جهنان، جمعیناز درصد  00و بیش از  دارندگیاهی  متشأمعیبر جهان  یهاداروخانه

سنتیی بنرای درمنان  یهناروشویژه ساکتان کشورهای در حال توسنعه از طنب گیناهی و به

 ( 3 ، ص 1001ویتز،   کتتدیماسییاده  هایماریب

 هناآن درمانی سیسیم از مهمی بخش گیاهی طب ،توسعه حال در کشورهای از بسیاری در

 برای جهان مردمدرصد از  00 از بیش ،جهانی بهداشت سازمان آمار براساس  شودیم شتاخیه

 درصند از 30 از بنیش و کتتندیمن اسنییاده داروینی گونه دویست از خود یهایماریب درمان

 انقنرا   (7 ، ص 1336 گرامنی،  شنوندمی اسییاده پزشکی اهداف با جهان گیاهی یهاگونه

 در کنهطوریبه ؛باشد یهداش زمین کره ساکتان بر یمیقی و متیی ریتأ  تواندیم گیاهی یهاگونه

 در و هنایمناریب از بسیاری درمان و کشف فرصت گیاهی یهاگونه این انقرا  پزشکی یلم

 زیسنیی، تتنو  جوامنع، تمنامی در  بنرد خواهد بین از را هایماریب این درمان مدیریت نهایت
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 دکناربر و منث ر یهنایبنرداربهره موجب زیسیی ذخایر حیظ و شودمی محسوب ملی  روت

  ( 3 ، ص 1011،  سن و سامانیا شد خواهد آیتده در هانآ یلمی

 کشناورزی سنتیی یهنانظام در یاژهیو جایگاه از دیرباز از معطر، و ییدارو گیاهان کشت

 ایینا مهمنی نقنش پاینداری، و تتنو  ایجناد نظنر از هنانظام این و است بوده برخوردار ایران

 شندهاصنلا  زراینی یهاگوننه شندن جایگزین دلیلهب یراخ یهاسال در سیانهأمی  اندکردهیم

 بنه محلنی و بنومی ارقنام و هاگوننه اینن از بسنیاری زیناد، اقیصادی ارزش و یملکرد دارای

 همکناران، و کنوچکی  اندشنده حنذف ایران زرایی یهاسیمیس از و اندشده سپرده فراموشی

 طریق از توانیم ارزش با دارویی یاهگونه کاشت و سازیاهلی با ،درواقع(  103، ص  1300

 آمد در کسب همچتین و داخلی صتایع نیاز نیتأم و اقیصادی توسعه ضمن مدون، ریزیبرنامه

 پلاسنم ژرم ذخنایر از حیاظت در دارویی، گیاهی یهافرآورده صادرات از توجه درخور ارزی

بیشنیر (  117 ، ص 1303 فیناحی، و فیناحی  کنرد اییناد  ریثمن نقنش آن طبیعنی رویشگاه

غینر زراینی موجنب  یهناتیفعالکنه  دهندیمبخشی اقیصادی نشان تحقیقات در زمیته تتو 

افزایش درآمد و کاهش بیکاری و ایجاد اشیغال روسیاییان و به تبع آن موجب کاهش فقر آنان 

 دارویی گیاهان تقاضای روزافزون افزایش به توجه با ( 11:1331است  یاسوری و جوان، شده 

 کشنت  اسنت برخوردار خاصی اهمیت از محصولات این فرآوری و کشت جهان، و ایران در

 شنرای  در کنم آبنی نیناز مطلنوب  یملکنرد و سنازگاری دلینلبنه ییدارو گیاهان از بعضی

 از وریبهنره افنزایش در توانندیم (بهرهکم یهانیزم در تولید قابلیت نیز و کشور خشکسالی

 هناتیظرف دارای دارویی گیاهان تولید زمیته در ایران کشور  شود واقع مث ر خاک و آب متابع

 زمیتنه در رضنوی خراسنان اسیان  است شده توجه آن به کمیر که است خاص اسیعدادهای و

 خراسنان اسنیان در را اول مقنام کلات شهرسیان و کشور در را اول مقام دارویی گیاهان تولید

  (66 ، ص 1333 سالتامه آماری کشاورزی،  ددار دارویی گیاهان تولید زمیته در رضوی

یکی از راهکارهای کاهش فشار بر طبیعت و ایجاد درآمند میتنو  و مضنایف در جوامنع 

  ایجاد استروسیایی، رویکرد کاشت و تولید گیاهان دارویی و صتعیی در متاطق واجد شرای  

صاص اراضی ملی اطنراف اخی گاهیبازده و مزرا  گیاهان دارویی در شرای  دیم یا اراضی کم

 ،مزایننای میعنندد و میتننویی دارد  ازجملننه ایننن مزایننا ،روسننیاها بننه کاشننت گیاهننان دارویننی
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جویی در مصرف آب کشاورزی، کاهش فشار بر طبیعت، حیاظنت آب و خناک، ایجناد صرفه

گیاهنان داروینی  نیتنأماشیغال و درآمد میتو ، کاهش مهاجرت، فعال کردن اقیصاد روسیایی، 

زیست، های سازنده دارو، ارزآوری و افزایش صادرات غیرنییی و بهبود محی از شرکتموردنی

هنای گیناهی و توسعه صتعت گردشگری و اکوتوریسم روسیایی، تضنمین حینظ تتنو  گوننه

 در کنه مشکلاتی به توجه با  (3 ، ص 1331 طرهانی،  استر ژنییکی و سایر فواید دیگر یذخا

 وجنود شندهمطالعنه متطقه در خاک و آب کمبود و اقیصادی یهاتیفعال اقلیمی، شرای  زمیته

 در جمعیت ماندگاری و درآمد افزایش به توانیم دارویی گیاهان کشت و تولید طریق از ،دارد

  کرد کمک روسیایی هایسکونیگاه

 تحقیق ۀپیشین .2

 یهاهجتبنو از حاصنل کنار دیگنران در  کنردتحقیق را مطالعنه  پیشیته بایددر هر تحقیق 

 کنرددر روش و تحلینل مسنئله اسنییاده  هامشنابهتها از له تحقیق و تجارب آنئمخیلف مس

در زمیته موضو  پژوهش مطالعات گوناگونی انجام شده اسنت   (10 ، ص 1331 ساروخانی، 

   شودیمها اشاره که به برخی از آن

 یهناتیقابلننع و تحلینل موا»یتنوان  با( در پژوهشی 1330مطیعی لتگرودی و همکاران  

منورد: بخنش رحمنت آبناد و بلوکنات شهرسنیان  در اقیصاد روسیایی  هاتیفعالبخشی تتو 

در ننواحی روسنیایی، بسنیاری از  هناتیفعالبخشی بنه به این نییجه رسیدند که تتو  «(رودبار

بحنران »یتنوان  بنا( در پژوهشی 1337لباسچی    کتدبرطرف میمشکلات نواحی روسیایی را 

کنه توسنعه و کشنت گیاهنان  به اینن نییجنه رسنید« ییو لزوم توسعه کشت گیاهان داروآب 

 اسنت برای اسییاده بهیته و صنرفه جنویی در مصنرف آب کشناورزی  مث ردارویی راهکاری 

مطالعنه اکوفیزیولنوژیکی سنازگاری مرزنجنوش در »یتنوان  با( در رساله خود 1336گرامی  

به « نهادهستجی کاشت آن در نظام زرایی کمربی و امکانهای طبیعی اسیان آذربایجان غیرصه

و از اینن  داردگیاه مرزنجوش قابلیت کاشت در شرای  زرایی کم بازده را که  این نییجه رسید

یتنوان  بنا( در رسناله خنود 1336افشنار    کتندمیطریق به اقیصاد روسنیایی متطقنه کمنک 

و ایجناد صنتایع تبندیلی منرتب   مطالعنه ستجی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت امکان»
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دلیننل کننه بننه بننه ایننن نییجننه رسننید« روسننیایی شهرسننیان چتنناران( یهاسننکونیگاهمننوردی: 

های آبی، کشت گیاهان دارویی و صتایع تبندیلی نقنش مهمنی در افنزایش درآمند محدودیت

اخیار بررسنی سن»یتنوان  با( در پژوهش خود 1336خداوردیزاده و محمدی   کشاورزان دارد 

بنه اینن نییجنه « بتدی بازارهای هدف صادرات گیاهنان داروینی متیخنب اینرانبازار و الویت

( در 1331طرهنانی   اسنت  مث رگیاهان دارویی در صادرات غیرنییی کشور  تولیدکه  رسیدند

سازی اقیصاد روسیایی با رویکرد تولیند گیاهنان داروینی  مطالعنه میتو »یتوان  باخود رساله 

های اقیصنادی سازی فعالیتکه میتو  به این نییجه رسید« وسیاهای شهرسیان قوچان(موردی ر

، فعال کردن اقیصاد روسنیایی، ارزآوری جلوگیری از مهاجرت ، درآمد میتو ، زایی در اشیغال

یتنوان  بنا( در پژوهش خود 1331جوان    یاسوری و استو افزایش صادرات غیر نییی مث ر 

به این نییجنه « (مورد: دهسیان اشکور یلیا بخشی اقیصاد روسیایی تو های تتحلیل محددیت»

روسیاییان هکاری برای اشیغال و درآمد های اقیصاد روسیایی راسازی فعالیتکه میتو  دندیرس

یتنوان  بناوهشنی ( در پژ1333ریناحی و ننوری    شنودیمنتوسنعه پایندار موجنب و است 

به این نییجه « اری روسیاها  مورد شهرسیان خرم دره(های اقیصادی و پایدبخشی فعالیتتتو »

رحیمنی  است  مث رروسیایی  یهاسکونیگاهی اقیصادی در پایدار یهاتیفعالرسیدند که تتو  

کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب ستیی بنه اینن درباره ( در پژوهش خود 1331 

 زاینیو اشنیغال ی در سلامت جامعنهکه کشت و توسعه گیاهان دارویی نقش مهم نییجه رسید

یتنوان  بنا( در کیناب خنود 1330امیدبیگی   زنان روسیایی و افزایش صادرات غیرنییی دارد 

 که اهمیت فرآوری گیاهان دارویی در کرده استبیان  تولید و فرآوری گیاهان دارویی رهیافت

یتنوان  بنار کیناب خنود ( د1303  و فیاحی فیاحی پذیر است ناانکار انروسیاییبهبود زندگی 

های دارویی در توسعه سازی و کاشت گونهکه اهلیند به این نییجه رسید مبانی گیاهان دارویی

یتنوان  بنا ( در کیناب خنود 1300معناونی    ری دارد ثاقیصادی و کسب درآمد ارزی نقش م

اروهنای های تولیدکتتنده منواد داروینی بنه تولیند دکه تمایل شرکت کردبیان  گیاهان دارویی

 گیاهی افزایش پیدا کرده است 

گیاهنان داروینی، سنلامت انسنان و تتنو  یتنوان  بنا( در کیاب خود 1010 و سامانیا  سن
 منث ر هنایماریبهای گیاهی در کشف و درمان بسیاری از حیظ ذخایر زیسیی و گونه ،زیسیی
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ویتنز   دانندیمنافزایش  رو به توسعه و را رو فعالیت در این زمیته در آیتدهازاین دانسیه است؛

گیاهی با قرارداد آتنی: بنه سنمت متنابع پایندار بنرای  یهابرداشتیتوان  با( در کیابی 1001 
وینژه سناکتان هکنه گیاهنان در سنلامت و بهداشنت جوامنع بن کرده استبیان  گیاهان دارویی

یافت  مرور زمان این نقش افزایش خواهد  هکه ب رند ری داثنقش مکشورهای در حال توسعه 

کشناورزی در اروپنای رمعیشت روسیایی غی»یتوان  با یامطالعه( در 1000و همکاران  برایت 

اقیصنادی و  یهناتیفعالکه میان تتنو   دندیرسبه این نییجه « مرکزی، شرقی و آسیای مرکزی

 بنا( در کیاب خنود 1333  برناسافزایش درآمد خانوارهای روسیایی رابطه مثبت وجود دارد  

بنرداری از گیاهنان داروینی وحشنی در بیولوژیک و اقیصادی اسییاده و بهنره یهاتبهجیتوان 
به این نییجه رسیده است که اسنییاده از گیاهنان داروینی و معطنر بنین  اروپای میانه و جتوبی

منردم اینن  درصند از30کنه طنوریبنه ؛ال افزایش اسنتیافیه در حمردمان کشورهای توسعه

  کتتدیمگیاهی اسییاده  شأکشورها از داروهای با مت

  تحقیق ناسیشروش .3

رای هندف کناربردی اسنت و بن نظنر از وتحلیلی -پژوهش حاضر از نظر روش، توصییی

از   شنده اسنتو میدانی اسییاده  یاکیابخانهپژوهش، از شیوه به اقیضای آوری اطلایات جمع

 گیاهنان کشنت بنه وطمربن مطالعنه در و هشند تلقی موردی این پژوهش، یملکرد، حیطهنظر 

گیاهنان داروینی متطقنه  در این پنژوهش،  است شده اسییاده پیمایشی روش از متطقه دارویی

 درمقایسه تطبیقی شدند  ترین محصولات زرایی متطقه به لحاه درآمدزایی موردمطالعه با مهم

 شدمیجام ها اناین پژوهش، روسیاهایی قابلیت انیخاب داشیتد که تولید گیاهان دارویی در آن

آقنداش، قنره تیکنان، گنرو، قلنه زو، سنیتی و سنررود آبگرم،  یروسیا هیت در این زمیته که

 یتوان نمونه انیخاب شدند  هب

کیلومیرمربنع یکنی از شهرسنیانهای اسنیان  36/3001شهرسیان کلات با مسناحیی حندود 

متسنیان، از در شمال شرقی مشهد قرار دارد  از شمال بنه کشنور ترک که است خراسان رضوی

های مشهد و چتاران و از غرب به شهرسیان شرق به شهرسیان سرخس، از جتوب به شهرسیان

میر است که در سنمت  700شود  میانگین ارتیا  این شهرسیان از سطح دریا درگز محدود می
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شود  شهرسیان میر بوده که به سمت شرق از ارتیا  آن کاسیه می 3010غرب شهرسیان ارتیا  

دارای دو بخش  مرکزی و زاوین( و چهار دهسیان  هزار مسجد، کبود گتبند، زاوینن و کلات 

شهرسنیان  1330  سنال اسنتروسیای دارای سنکته  63پساکوه( و دو شهر کلات و زاوین و 

نیر جمعیت شهری داشیه است  سالتامه آمناری  11131نیر جمعیت روسیایی و  11000کلات 

 (  1330اسیان خراسان رضوی، 

 در مقایسنه بنانیر بود که  0103، جمعیت روسیاهای نمونه 1330سرشماری سال  ساسبرا

   ( داشت-103/1متیی   رشد نیر( نرخ 0077 جمعیت  1330سال 
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  قتحقی نظری مبانی .۴

 در معیشنیی و سنتیی صنورتبنه که است روسیایی نواحی در فعالیت نیترمهم کشاورزی

 ننواحی در شنغلی و اقیصنادی سناخیار چتنین  ردیگیم صورت ایران روسیایی هایسکونیگاه

 هاتیفعال به بخشیتتو  با میتو  مشاغل ایجاد  است داشیه دنبال به را خاصی مسائل روسیایی

 لتگنرودی مطیعی  برطرف کتد را نواحی این مشکلات از بسیاری تواندیم روسیایی نواحی در

 (   1: 1330 همکاران، و

ابزاری برای سریت بخشیدن به توسنعه اقیصنادی در سنطو   د،بخشی در اقیصاایده تتو 

ترین راهبردهای توسعه و پایداری اقیصنادی ، این رویکرد یکی از مهمدیآیممخیلف به شمار 

ارتقای رفاه و امتیت اقیصاد  بربسزایی  ریتأ چراکه  ؛شودیمروسیایی ایران تلقی  یهاسکونیگاه

برایت و همکارانش سوابق اینن اسنیراتژی را بنرای (  13، ص  1331، یاسوری و جواندارد  

و با اشاره به ایتکه خانوارهنای روسنیایی  کردندتوسعه بررسی یافیه و درحالکشورهای توسعه

 نیتأمکل درآمد خود را از متابع خارج از مزریه  از درصد 30تا  30یافیه، در کشورهای توسعه

 رابطه مثبنت ها با افزایش درآمد خانوارهای روسیاییکه میان تتو  فعالیت کردندبیان  ،کتتدمی

پاینداری  بنراقیصنادی  یهناتیفعالتتنو   ( 13 ، ص 1000ن ، رایت و همکنارا ب وجود دارد

اقیصنادی  یهناتیفعالهر اندازه مینزان تتنو   یعتی ؛روسیایی ا ر دارد یهاسکونیگاهاقیصادی 

 ( 116، ص  1333اسنت  ریناحی و ننوری،  بیشنیریبیشیر باشد، نشانگر پایداری اقیصنادی 

شنود و زیسنت از سنوی فقنرا منییقیده بر این است که فقر روسیایی موجب تخریب محی 

متجنر فقرای روسنیایی و فقیرتنر شندن آننان پذیری بیشیر به آسیب دوبارهتخریب محی  نیز 

معیشت خود به یک متبع یا  نیتأم برایخواهد شد  اگر فقرا به متابع دسیرسی نداشیه باشتد و 

زیسنت را توان انیظار کاهش فقر و نیز کاهش تخرینب محنی باشتد، نمیوابسیه متابع محدود 

معیشنت فقنرای روسنیایی از  نیأمتن متظوربنهبتابراین یافین متابع جایگزین و میعندد  ؛داشت

بخشنی بنه اقیصناد زیست است که تتنو ضروریات کاهش فقر و جلوگیری از تخریب محی 

-کید بر ایجاد فرصتأبخشی با تروسیایی، راهبرد بسیار متاسبی در این راسیاست  راهبرد تتو 

ای ت، گسنیرهها و مشاغل جدید اقیصادی که درواقع مبیتی بر میتو  کردن مبتای اقیصادی اس
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پنذیری کتند کنه موجنب کناهش آسنیبهای معاش را فراهم میبادوام و شیوه راهبردهایاز 

  (11 ، ص 1000 برایت و همکاران، د شوخصوص فقرای روسیایی میخانوارهای روسیایی به

 اخیر یهادهه در خصوصبه داروسازی صتعت در که چشمگیری یهاشرفتیپ به توجه با

 ولنی ،اسنت شده کاسیه دارویی گیاهان اهمیت از که شود تصور است ممکن است، داده روی

 که دهدیم نشان است، شده ارائه گیاهی داروهای مصرف درمورد اخیر هایسال در که آماری

 گیاهنان منث ر منواد بنا مشنابه شنیمیایی داروهنای ارائه وجود با و نیست درست تصور، این

 بلکنه نشنده، کاسنیه پیشنرفیه در کشورهای گیاهان این یدتول و کشت میزان از تتهانه ،ییدارو

 گیاهنان سنالانه مصرف(  6 ، ص 1300 معاونی،  است یافیه افزایش نیز هاآن مصرف و تولید

 درصد هشت تا نیم و هیت بین 1300 تا 1300 هایسال از اروپا صتعیی کشورهای در ییدارو

 داروهنایاز  درصند پتجاه حدود مث ر مواد، دهدیم نشان نیز جهانی آمار  داشیه است افزایش

 ننود بنه رقنم اینن کشنورها از برخی در و بوده طبیعی أمتش دارای دارویی بازار به شدهیرضه

 در معطنر و ییندارو گیاهان از اسییاده یلاوهبه  (11 ، ص 1331 طرهانی،  است رسیده درصد

 ننود اکتنونهنم کنهطوریبه ؛ستا افزایش حال در شدتبه یافیهتوسعه کشورهای مردمان بین

 ، ص 1333 ، برنناس کتتندیم اسییاده گیاهی أمتش با یداروهای از کشورها این مردم از درصد

13)  

گرایش کشورهای جهان به مصرف گیاهان دارویی افنزایش یافینه و بنا  ،اخیر یهاسالدر 

گیاهان دارویی و  توجه به کیییت مطلوب گیاهان دارویی ایران، فرصت مغیتمی برای صادرات

داروینی انحصناری بنا  یهاگونهرو قرار گرفیه است  تتو  رویشگاهی و آن پیش یهافرآورده

هنا و برکنات های کشور برای اسییاده از ظرفینتترین سرمایهموجود از مهمارزش و سازگار 

و حنرارت  دلیل نورشمار آن است  بالابودن کیییت بسیاری از گیاهان دارویی بومی ایران بهبی

کافی زمیته متاسبی را برای تولید و مصرف ستیی و صتایع داروسنازی داخنل و صنادرات بنه 

 کشورهای مشیاق محصولات با ارزش و سالم فراهم آورده است  

گیاهان دارویی موجود در طبیعت چتانچه در شرای  اکولوژیک میتاسب با رویشنگاه خنود 

کتتد  این گیاهان بنه ت و خواص خود را حیظ میکاشیه و زرایت شوند، تا حد زیادی ترکیبا

مقیضای شرای  رویشگاهی، آب و مواد یذایی خود را در حد نیاز طبیعی در مزرینه دریافنت 
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و قابلیت رشد کمی و کییی طبیعی خود را در شرای  همسنان بنا رویشنگاه مطلنوب  کتتدمی

   (10 ، ص 1337 لباسچی،  دهتدبروز می

 1011درات کل گیاهنان داروینی رتبنه چهنارم جهنانی را در سنال کشور ایران از نظر صا

که در مقایسه با این رتبه از نظر قیمت صادراتی در جایگاهی متاسنب و شایسنیه قنرار  داشت

یرین گیاهان دارویی ایران به دلایلی ازجمله ایمال مواننع شدنیا را دارد  بی یازدهمندارد و رتبه 

، زیناداین محصول همچون اسیانداردهای بهداشیی با درجنه ای کشورهای واردکتتده غیرتعرفه

بتندی بنا نو  بسیهدر کامل این اسیانداردها، ناهماهتگی  نیتأمناتوانی تولیدکتتدگان داخلی در 

 هایکتتده بازارهای هدف، نداشین برند تجاری متاسب در نییجه نبود اسنیانداردسلایق مصرف

سنیانه اینن أشوند که میصورت خام صادر میبه ،دارویی لازم در زمیته تولید و فرآوری گیاهان

یوامل بای  خروج ارز بیشیر از کشور، ضعف در تجارت، ارسال کالا بنه صنورت قاچناق و 

های اقیصادی و سیاسنی در بخنش صنادرات گیاهنان شود  تحریمقیمت صادراتی میشدن کم

لات بانکی در کشورهای مقصد  یرگذار است  صادرکتتدگان در این بخش با مشکأدارویی نیز ت

که این امر به  ندارندهای جهانی با صادرکتتدگان ایرانی همکاری لازم را و بانک هسیتدرو روبه

صادرات گیاهان دارویی به برخی از بازارهای هدف متاسنب  ازنظر کردن صادرکتتدگان صرف

خنروج گیاهنان  یکنی از یوامنل  (160 ، ص 1336، خداوردیزاده و محمندی شود میمتجر 

قاچاق این محصول یا  ،نشده و خام از مبادی غیررسمی کشورصورت فرآوریدارویی کشور به

این در حنالی اسنت کنه همنان کشنورها گیاهنان  ؛به سایر کشورها است کمقیمت صادراتی 

-منی زینادهنای های لوکس با قیمتبتدیشده در بسیهصورت فرآوریدارویی کشورمان را به

بهیر است در راسیای افزایش مزیت نسبی و سهم صادراتی گیاهنان داروینی  ابراینبت ؛فروشتد

شده افزایش یابد  درضمن، ارائهایران از کل صادرات جهان، مقدار تولید با اجرای راهکارهای 

باید به کشنورهایی گیاهنان داروینی را صنادر  کمجلوگیری از فروش با قیمت صادراتی  برای

کنه بنا هندف جلوگیری کنرد ایی باشتد و از صدور کالا به کشورهایی کتتده نهکرد که مصرف

ابیندا ، شنودهمچتنین توصنیه منی کتتد میاقدام صادرات دوباره به وارد کردن گیاهان دارویی 

کتتندگان بتندی متاسنب و شنرای  مطلنوب مصنرفگیاهان دارویی متیخب با بسیه ارائهبسیر 

انند و قصند صنادرات ف نهایی که اشبا  نشندهو سپس با بازارهای مصر شودخارجی فراهم 
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محمندی،  و  خنداوردیزاده برقنرار شنود شندهپذیرفیهدوباره را ندارند، رواب  تجاری لازم و 

  (160-167 ، صص 1336

 توانتندیمناین گیاهان  ،برای تولید گیاهان دارویی کشور اقلیمی متاسببا توجه به شرای  

رغم پیشیته بهد  تا در سبد اقلام صادراتی کشورمان قرار دهنام طلای سبز ر ،در کتار طلای سیاه

موقعینت  دریمنل ،تاریخی درخشان ایران در این زمیته، جایگاه ایران امنروزه در اینن داننش

موضنو  و تمهیندات لنازم بنرای احینا و بازگردانندن اینن  نداردمتاسب و مطلوبی در جهان 

گینری از رو لازم است تا از طریق بهنرهازاین ؛رسدناپذیر به نظر میشده امری اجیتابفراموش

تولید با بات و پایدار این گیاهان بناارزش  برایشده، زمیته را گیاهان دارویی جدید و فراموش

ها، سطح رفاه، سنلامت و تتنو  غذایی و دارویی آن هایظرفیتتا ضمن اسییاده از  کردفراهم 

 (  10-3، صص  1336غذایی جامه افزایش یابد  گرامی، 

 تحقیق یهاافتهی .5

در شنرای  خشکسنالی و قابلینت تولیند در  کنم، آبنی نینازدلیل به دارویی گیاهان کاشت

نینز و  شنودواقنع  منث روری از متابع آب و خاک در افزایش بهره تواندیمکم بازده  یهانیزم

 اراضنی زنین رضنوی خراسان اسیان در ازآنجاکهپذیر است  در اراضی کوچک امکانتولید آن 

 کوچنک اراضنی این در دارویی گیاهان دادن قرار زیرکشت امکان دارد، وجود زیادی کوچک

از تحمنل خشنکی  گیاهنان داروینی ایتکه به توجهبا   دارد وجود روسیایی بانوان توس  حیی

خشنک محسنوب گزیته متاسبی برای کاشنت در متناطق خشنک و نیمنه ،برخوردارند زیادی

نیازهنای  نیتنأم، ضنمن یاهیحاشنبنازده و کنم یهایرصنهاهان در و کاشت این گی شوندیم

و صتایع مخیلف غذایی و دارویی، حیاظت از متابع، بهبود کارایی مصرف  روسیاییاناقیصادی 

 منث رنینز روسنیاییان در بهبنود کییینت زنندگی ، هاگونهآب و جلوگیری از خطر نابودی این 

 بنه را امکنان اینن شنور یهانیزم و خشکی به ییدارو گیاهان اغلب بودن مقاومخواهد بود  

 بنا  به دسنت آیند متاسبی سود هاآن کاشت با که دهدیم خشک و باران کم متاطق کشاورزان

 گیاهنانی بنرای متاسنبی جایگزین توانتدیم شدهبومی دارویی گیاهان ،محدودیت این به توجه

   کتتدیم مصرف زیاد آب کهباشتد 
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 یتنوانبنه ،چتدساله سازگار با شنرای  متطقنه کلنات دارویی یاهانگ تولید پژوهش این در

 و مینزان از طرینق اینن از تنا قرار گرفنتمدنظر روسیاییان افزایش درآمد  راسیای در فعالییی

   شود کاسیهروسیاییان  مهاجرت حجم

 محصولات عمده زراعیدرآمدزایی . 7. 5
 

  7381-89روستاهای نمونه طی سال زراعی  درآمد ایجادشده از محصولات عمده زراعی در. 7جدول 

  هکتار/تومان

 1337، خذ: سالتامه آماری جهاد کشاورزی شهرسیان کلاتأم

 سطح زیرکشت محصول
 عملکرد کیلوگرم

 )هکتار(
 قیمت واحد

درآمد خالص هر 

 هکتار
 کل درآمد خالص

 000/130/030/0 000/610/1 700/1 1100 3161 گتدم

 000/010/017/1 000/630/1 100/1 1300 030 جو

 000/700/110 000/610/3 000/0 600 60 نخود

 000/000/160 000/010/3 000/3 000 70 یدس

 000/000/133 000/010/1 000/11 000 10 لوبیا

 000/100/710/10 - - - 1331 جمع
 

  درآمدزایی گیاهان دارویی .2. 5
 

 (7381 -7389ی در روستاهای نمونه طی سال زراعی  )گیاهان دارویتولید درآمد ایجاد شده از . 2جدول 

 هکتار/تومان

 1330 ، واحد زرایت،خذ: جهاد کشاورزی شهرسیان کلاتأم

 نام گیاه 
سطح زیر 

 کشت
 عملکرد

Kg/h 

قیمت هر 

 هرکیلو

درآمد خالص هر 

 هکتار
 کل درآمد خالص 

 13،301،000،000 000/130/0 000/10 300 1600 تخم شربیی

 1،003،700،000 000/700/11 000/30 100 00 زیره سبز

 31،110،000،000 000/600/0 000/11 300 0000 کتجد

 16،100،000 000/000/0 000/11 100 1 بارهتگ

 13،310،000 000/360/11 000/11 1000 1 رزماری

 1،031،000 000/360/11 000/10 1000 0.1 اسطوخودوس
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 نام گیاه 
سطح زیر 

 کشت
 عملکرد

Kg/h 

قیمت هر 

 هرکیلو

درآمد خالص هر 

 هکتار
 کل درآمد خالص 

 13،100،000 000/100/13 000/30 1100 1 آویشن باغی

 07،100،000 000/100/07 000/30 1000 1 فلیلی  نعتا

 10،010،061،000 - - - 0131.1 جمع کل
 

 به لحاظ درآمدزاییکشاورزی  یهاتیفعال در بینگیاهان دارویی جایگاه تولید  .3. 5
 

سال  طیدرآمدزایی روستاهای نمونه به لحاظ  سهم تولید گیاهان دارویی در اقتصاد کشاورزی. 3جدول 

 7381-89 زراعی

 1330 ، واحد زرایت،: جهاد کشاورزی شهرسیان کلاتخذأم
 درصد  )تومان(کل درآمد خالص  فعالیت

  11.7 10،710،100،000 زرایت

 7.1 6،633،000،000 باغداری

  31 10،303،100،000 دامداری 

 00.1 10،010،061،000 گیاهان دارویی

 100 31،037،117،000 جمع

 

در داروینی ، مجمو  درآمد کل حاصنل از گیاهنان 3تا  1 ولاجد متدرج دربراساس نیایج 

همچتین سهم گیاهان داروینی   برابر محصولات زرایی بوده است 3/1، 1337-30سال زرایی 

که کتد می بیان هایافیهاین  است  بودهدرصد  1/00کشاورزی  یهاتیفعالاز کل درآمد خالص 

مد اقیصادی بخش کشاورزی را تشکیل آدراز درصد  00تولید گیاهان دارویی بهیتهایی بیش از 

سنطح رفناه  ،درآمداز طریق افزایش  توانیمکه در صورت توجه بیشیر به این فعالیت  دهدیم

 ا کاهش داد مهاجرتی آنان ر یهازهیانگروسیاییان را افزایش و 
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. نمودار سهم تولید گیاهان دارویی در اقتصاد کشاورزی روستاهای نمونه به لحاظ درآمدزایی طی 2شکل 

 7381 – 89سال زراعی 
 

گیاهان زراعی طی سال زراعی سایر گیاهان دارویی با تولید -در هکتار مقایسه میزان درآمدزایی. ۴جدول 

 هکتار/ تومان (7381 -7389)

 1330 ، واحد زرایت،خذ: جهاد کشاورزی شهرسیان کلاتآم
نوع 

 گیاه
 عملکرد هزینه کاشت نام گیاه

Kg/h 

قیمت هر 

 هرکیلو

درآمد خالص 

 هر هکتار
 درآمد متوسط

درصد 

 تفاوت

یی
رو
دا

 
 000/130/0 000/10 300 000/060 تخم شربیی

370/373/10 

6/013 

 000/700/11 000/30 100 000/100/1 زیره سبز

 000/600/0 000/11 300 000/310 کتجد

 000/000/0 000/11 100 000/000/1 بارهتگ

 000/360/11 000/11 1000 000/010/1 رزماری

 000/360/11 000/10 1000 000/010/1 اسطوخودوس

 000/100/13 000/30 1100 000/600/3 آویشن باغی

 000/100/07 000/30 1000 000/300/1 یفلیل  نعتا

یی
زرا

 

 000/610/1 1700 1100 000/160/1 گتدم

000/160/3 

 000/630/1 1100 1300 000/160/1 جو

 000/610/3 000/0 600 000/100/1 نخود

 000/010/3 000/3 000 000/360 یدس

 000/010/1 000/11 000 000/100/1 لوبیا
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 داروینی گیاهنان تولیندات از هکیار هر خالص آمد در، 1 جدول متدرج در نیایجبراساس 

 بنوده تومنان 300/160/3زراینی  تولیندات از هکیار هر و تومان 370/373/10 میوس  طورهب

در  داروینی گیاهنان کنه سنتا آن از حناکیهر هکینار  میوس  آمد در شاخص مقایسهاست  

  اندداشیه بیشیر زاییدرآمد درصد 6/013زرایی  گیاهان مقایسه با

 هاگیری و پیشنهادنتیجه .6

 آنناناقیصادی  یهاتیفعالتتو  در  نبودو کشور، کشاورزی است روسیاییان  بیشیرفعالیت 

با توجه ؛ بتابراین باشد مث ربیکاری، کمبود درآمد و مهاجرت روسیاییان به شهرها در  تواندیم

و کناهش رونند  روسنیاییانمتظور افزایش درآمند به باید ،روسیاییانبه روند افزایش مهاجرت 

  در این راسیا نیایج حاصل از مقایسه درآمدی تولیند کردافزایش درآمد آنان اقدام به مهاجرت 

ست که درآمدزایی هنر ا بیانگر آن شدهگیاهان دارویی با محصولات یمده زرایی متطقه مطالعه

رو ازاینن ؛محصنولات زراینی اسنتسنایر  برابنر پنتجهکیار از تولید گیاهان دارویی بیش از 

 : شودمیبیشیر راهکارهای زیر پیشتهاد  ریتأ متظور به

 داروینی گیاهنان مصرف و تولید میان زمانی فاصله دارویی گیاهان کیییت حیظ برای 

  ؛شود ریایت

 بنه کتتندهمصنرف نگنرش افنزایش باین  داروینی گیاهان بهداشیی و متاسب یرضه 

  ؛شودیم دارویی گیاهان از اسییاده

 ؛باشتد داشیه روسیاییان با تریمتاسب همکاری ترویجی مراکز و ترویج کارشتاسان 

 کمنک هناآن بیشنیر سودآوری به دارویی گیاهان یرضه و فروش در هاواسطه کاهش 

 ؛کتدیم

 ضنایعات کناهش و تولید راندمان افزایش به متاسب فتاوری و آلاتماشین از اسییاده 

 ؛ودشیم متجر

 ؛زیادی دارد ریتأ تولید بیشیر و بازاریابی متاسب بر حماییی دولت  یهااستیس 

 برگزار کتتد؛ ترویجی هایکلاس کارشتاسان 
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 بنا مسنیقیم گنویوگینت و روسنیایی متاطق سایر تولیدی مزار  از روسیاییان بازدید 

 ؛واهد شدبه تولید این محصولات خ روسیاییان بخشی موجب اطمیتان تولیدکتتدگان

 و منردم مصرف افزایش متظورهب دارویی گیاهان بتدیبسیه برای متاسب اسیانداردهای 

 ؛شودیم متجر دارویی گیاهان صتعت توسعه بهریایت شود؛ زیرا  صادرات

 ه شودبیممشمول  روسیاییانتشویق  متظورهب دارویی گیاهان تولید  

 کتابنامه

گیاهان دارویی به الگوی کشت و ایجاد صتایع تبدیلی مرتب   ستجی ورودامکان(  1336افشار، ز     1
ارشند(  نامنه متیشرنشنده کارشتاسنی پایان  مطالعه موردی: سکونیگاه روسیایی شهرسیان چتاران(

 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 

 چنا  ششنم(  مشنهد: انیشنارات  وری گیاهان داروییرآرهیافت تولید و ف(  1330امیدبیگی، ر     1

 ن قدس رضوی  آسیا

 (  واحد زرایت 1330جهاد کشاورزی شهرسیان کلات     3

(  تعیین مزیت نسنبی و سناخیار بنازار صنادرات جهنانی 1336خداوردیزاده، م ، و محمدی، س     1

، تحقیقنات اقیصناد کشناورزیگیاهان دارویی  مطالعه موردی: رازیانه، بادیان، انیسنون و گشنتیز(  

3 1 ،)103-171    

نخسیین های توسعه پایدار گیاهان دارویی در ایران  ها و فرصت(  بررسی چالش1331رحیمی،       0
 ، دانشگاه تربت حیدریه  یهمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب ستی

هنای اقیصنادی و پاینداری روسنیاها  منورد بخشنی فعالینت(  تتو 1333ریاحی، و ، و نوری، آ     6

   110-113(، 1 3، لتامه اقیصاد و توسعه اقیصادیفصشهرسیان خرم دره(  

 جلنند اول(  تهننران: انیشننارات  هننای تحقیننق در یلننوم اجیمنناییروش(  1331سنناروخانی، ب     7

 پژوهشگاه یلوم انسانی و مطالعات فرهتگی 

 (  سازمان برنامه و بودجه  1337سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسیان خراسان رضوی     0

رینزی اسنیان خراسنان سنازمان مندیریت و برنامنه(  1330اسیان خراسان رضوی  سالتامه آماری   3
   تهران: معاونت آمار و اطلایات  رضوی

 (  1337سالتامه آماری جهاد کشاورزی شهرسیان کلات     10

 ( 1333سالتامه آماری کشاورزی     11
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ویی  مطالعه منوردی سازی اقیصاد روسیایی با رویکرد تولید گیاهان دارمیتو (  1331طرهانی،       11
  رساله دکیری متیشرنشده(  دانشگاه آزاد واحد مشهد، ایران    روسیاهای شهرسیان قوچان(

   تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران مبانی گیاهان دارویی(  1303فیاحی، م ، و فیاحی، ب     13

ی و معطنر در (  تتو  زیسیی گیاهنان داروین1300کوچکی،   ، نصیری محلاتی، م ، و نجیی، ف     11

   110-100(، 1 1، های زرایی ایرانپژوهشهای زرایی ایران  نظامبوم

هنای طبیعنی اسنیان مطالعه اکوفیزیولوژیکی سازگاری مرزنجنوش در یرصنه(  1336گرامی، ف     10
 رسناله دکینری متیشرنشنده(   آذربایجان غربی و امکان ستجی کاشت آن در نظام زرایی کم نهاده

 مشهد، ایران دانشگاه فردوسی 

، نشنریه طبیعنت اینران(  بحران آب و لزوم توسعه کشت گیاهنان داروینی  1337لباسچی، م        16

3 3 ،)6-3   

(  تحلینل مواننع و 1330مطیعی لتگرودی، س    ، فرجی سبکبار،      ، و حجت شنمامی، س     17

و بلوکات شهرسیان  مورد: بخش رحمت آباد ها در اقیصاد روسیایی بخشی فعالیتهای تتو قابلیت

   13-1(، 1 0، نشریه اقیصاد فضا و توسعه روسیایی  (رودبار

 جلندهای اول و دوم(  شنهر قندس: دانشنگاه آزاد اسنلامی ی یگیاهان دارو(  1300معاونی،        10

 واحد شهر قدس  

بخشنی اقیصناد روسنیایی  منورد: های تتنو (  تحلیل محدودیت1331یاسوری، م ، و جوان، ف     13

       37-13(، 3 1، فصلتامه اقیصاد فضا و توسعه روسیایییان اشکور یلیا(  دهس
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