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چکیده
در اين مطالعه تالش شدده اس

تا اا استااده از ماتري

تلیی وضعی  ،ووام داخیی شام ناا قو

و ضع

و همچنین

ووام خارجی شدام فرت ها و تهديدهای تولید و فرآوری گیاهان دارويی ايران شناسايی شده و ارای دستیاای اه اهداف سند
چشد انداز توسدعه ،راهدردهای مناسد

اا اسدتااده از فرآيند تلیی شدد ه ،تدوين و پیشنهاد شود .آمار و اطالوا

طريق مصدابده بودوری و ت می پرسدشنامه از سوی خدرگان و تاب
 1332جمعآوری گرديد .نتايج باکی از آن اس
شددام تأمین کیای
ارداشد
وسدیاسد

واريتهها و تشددويق تولیدکنندگان اه رواي

اسددتاندارها ی کیای ،جه

گذاری تدلیر ارای ارقرای ارتدا موثر این دانشدگاه و تنع

افزايش قدر
اه جه

ورود اه اازارهای جهانی

و در ادامه ايجاد طرحها ی تنعتی در زمینه فرآوری

و فرآيند تلیی شد های ،گیاهان دارويی ،ماتري

1
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که

رقاا ،جیوگیری از

که ارای تلاق اين راهدردها ،پیشنهاداتی نیز ارائه شده اس .

واژگان کلیدی :ارنامهريزی راهدردی ،فرت ها و تهديدا
و ضع

و ضع )

ارای تولید و فرآوری گیاهان دارويی از نوع تدافعی اس

ایرويه از ورتدههای طدیعی ،اهییسدازی و اقتصادی کردن تولید گونههای مناس

گیاهان دارويی اس

ناا قو

نظران گیاهان دارويی در امر تولید و فرآوری در سال

که ووام خارجی(فرت ها و تهديدها) ایش از ووام داخیی (قو

در تولید و فرآوری گیاهان دارويی تأثیر میگذارند و راهدرد مناس

مورد نیاز از

تلیی وضعی ،
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میتواند ما را اه اهمی

مقدمه
تأکید سازمان اهداش

فرآوری و تادرا

جهانی در جايگزينی

سرمايهگذاری در توسعه کش ،
دارويی رهنمون کند (پورقراان

گرديده

خیدری و هم اران .)1331 ،انااراين ارنامه ريزی

تا میزان استااده از گیاهان دارويی روز اه روز افزايش

اتولی در کشور ،والوه ار در نظر گرفتن نیازهای

يااد ،اه طوری که واردا گیاهان دارويی از  333میییون

اساسی ،مستیزم شناخ

کافی از پتانسی های موجود

دالر در سال  1391اه  111میییارد دالر در سال 2113

در ورته تولید و منااع طدیعی ،فرآوری و اازار اين

دارويی کشور؛  .)Comtradeدر

ملصول میااشد .در مجموع ارای کشورهايی که قصد

گیاهان دارويی ي ی از معدود

ورود اه اازار جهانی را دارند ،داشتن يک راهدرد مدون

تنايع دارای رشد دو رقمی اس  .مؤسسه خدرگزاری

در خصوص تولید ،فرآوری و تعیین اازار هدف

تدريجی مواد طدیعی اه جای مواد سنتیک سد

رسید (شد ه تلایاا
بال باضر تنع

اس ريپ 1طی سالهای قد از ورود اه هزاره سوم رشد
تنع

تادار

اهمنظور افزايش سودآوری الزامی اس

(ربمانی .)1334 ،ار اساس سند چش انداز ایس

گیاهان دارويی را اا  1.3میییارد دالر گردش

ساله

مالی در سال  1331ارای سالهای ااتدايی هزاره سوم

کشور در سال  1414شمسی ،جامعه ايرانی ،اايد

رقمی  13تا  21درتد پیشاینی کرده اود ،اين پیشاینی

جامعهای "ارخوردار از سالم  ،رفاه ،امنی

غذايی،

نه تنها ایش از میزان واقع ندود ،ای ه در اين مد

تأمین اجتماوی ،فرت های اراار ،توزيع مناس

درآمد،

تنع

نهاد مستل

مذکور  23درتد رشد داشته اس  .کشور ايران

اهرهمند از ملیط زيس

ي ی از معدود کشورهايی میااشد که در دنیا قاایی
تولید انواع گیاهان دارويی را اا کیای

خانواده ،اه دور از فار ،فساد ،تدعیض و
مطیوب“ ااشد و تلاق اين

چش انداز مستیزم تدوين راهدردهای همه جانده از

ااال و باظ

خواص ويژه آن دارا میااشد (پورقراان خیدری و

جمیه در مورد گیاهان دارويی اس

هم اران .)1331 ،وییرغ پتانسی های وظی گیاهان

و ارنامهريزی کشور) .در واقع استراتژی جه گیری

دارويی از اعد درآمد میی و ارز آوری و همچنین ناش

کیی سازمان را نشان میدهد (اکدری )1333 ،و مديري

مؤثر زيس ملیطی آن در تأمین سالم

استراتژيک ودار

و اهداش

اس

(سازمان مديري

از جريان تصمی ها و

جامعه و ايجاد فرت های موجود در کشور ،متأساانه

فعالی هايی که منجر اه ايجاد يک يا چند استراتژی

زيادی نیز مواجه هستی از

مؤثر ارای نی اه اهداف می شود (ساايی.)1331 ،

جهانی،

که در آن

اا ملدودي ها و مش ال

جمیه :سه کمتر از دو درتد در تجار

مديري

استراتژيک روشی اس

وااسته اودن کشور از نظر مواد اولیه دارويی سنتیک،

استراتژيس ها اه تعیین اهداف و تصمی گیری

تادرا خام ،مصرف ساالنه  1/3میییارد دالر از اودجه

استراتژيک میپردازند (ااراهیمینژاد .)1393 ،ي ی از

ارزی کشور که همه نشاندهنده ناش ان ارناپذير

استراتژيک اررسی مسائ درونی

مزايای اتیی مديري

گیاهان دارويی در تلول اقتصادی و درآمد میی اس

و ایرونی فعالی

که اهونوان يک رکن در توسعه اخش کشاورزی،

در انتخاب و تدوين راهدردها میااشد .در واقع می توان

و پزش ی میااشد (سازمان جهاد کشاورزی).

و

تنع

مورد نظر ودر نظر گرفتن همه جوان

اا تیایق و استااده همزمان از تلیی ماتري

سوا

لذا توجه اه ارقام و ماايسه آنها اا رق ک مدادال

فرايند تلیی

جهانی فرش که ساالنه بدود  3میییارد دالر اس ،

ضع  ،قو  ،فرت ها و تهديدهای تولید و فرآوری
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شد ه ضمن شناسايی و اررسی ناا

توسعه ،تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران

و اازارياای ال ترونیک ،ودم نشان تجاری (ارند میی)

گیاهان دارويی ايران اه تدوين راهدردهای مناس
راهدردهای گوناگون ارای توسعه

ارای زواران ايران در اازارهای جهانی و بوور دالالن

تولید و فرآوری گیاهان دارويی را نیز مشخص نموده

و واسطههای اازار ارشمرده اس  .تادقی و هم اران

و اولوي

پرداخ

و میزان اهمی
سوا

( )1333اا استااده از روش  SWOTاه تدوين

هر يک از ووام و زير ووام ماتري

استراتژیهای تدییغا در ارتدا اا تادرا پسته استان

را نیز تعیین نمود.

کرمان پرداخته اس

میتوان اه ساماندهی سیست اندارداری ،بم و نا ،

پیشینه پژوهش

تاوي

ااقرزاده و هم اران ( )1331پتانسی گیاه دارويی
اااونه را از ديدگاه اقتصادی در استانهای مختی
مورد مطالعه قرار دادند .نتايج اهدس
اس

که کش

گیاه اااونه اهترتی

معوال

کشور

آمده باکی از آن

که مهمترين مش ال
ودم وجود تش

نشان داد که اازارهای اروپايی اه خصوص آلمان و

اه

تلیی

استراتژی مه  ،ار اساس SWOTارائه شده اس

ونوان تدوين

میتواند ارای توسعه و ترويج آينده ساخ

ايران سعی

مديري

کردهاند تا اا استااده از فنون ارنامهريزی استراتژيک و
ووام

داخیی و ووام

سازمان شیال
مناس

قو

تهديدها و فرت ها در اخش شیال

ايران را شناسايی کرده و استراتژیهای

ار اساس نتايج اه دس

را تدوين نمايند .پزش یراد ( )1333اه اررسی

آمده ،ناا قو

ومده ودارتند از :تنوع ملصوال

چالشها و راه ارهای فرآوری ،اازارياای و تادرا

که

و ساز

زاالههای اين شهر ماید ااشد .کییک و

هم اران ( )2112اه اررسی ناا

خارجی ،اهداف ایندمد

و ضع

و

ترکیه میپردازد.
و فرت های

مغذی ،نزديک شدن

اه زيرساخ های اهینه ماهیگیری ،الاای تصوير مثد

زواران ايران اا استااده از نظرهای کارشناسان اازار

از ملصوال

زواران ايران پرداخته اس  .وی در مااله خود مهمترين
چالشهای پیش روی زواران ايران را ضع

ساخ

و ساز زااله در شهر شنژن در

جنوب چین انجام داده اس  .در اين مطالعه ،ها

فرآروی تادرکنندگان میااشد .زریااف و

ارنامهريزی استراتژيک تنع

 SWOTرا اا هدف کمک اه درک وضعی

موجود مديري

اازار از مهمترين

شیال

و پیشرف

آنها را ارائه میدهد .يان ( )2113در پژوهشی تجزيه و

و تادرکنندگان پرداختند و اوالم داشتند که ضع

هم اران ( ،)1333در مطالعهای تل

ارائه راهدرد توسعه

استراتژیهايی الزم ارای مااایه اا مش ال

اررسی اازارياای گیاهان دارويی از ديدگاه کارشناسان

مش ال

ونوان سطراندی م ان

نوابی روستايی کشور ايران را ار شمرده و

سزايی میااشند .ارهانزاده و هم اران ( )1331اه

مديري

خارجی

روستايی ار اساس مدل تلیی شد ه مسائ و مش ال

ارای تادرا دارند و در ارتاای ارزش

و ودم ام انا

های منسج در امر تجار

گزينی فعالی های اقتصادی جه

نشان داد که اسان ها و ديگر مواد مؤثره گیاهان دارويی

و شناخ

و موانع تادرا

( )1331در مااله خود تل

ارخوردار اس  .نتايج میربسینی و سااای ()1334

افزوده بات از کش

گیاهان زينتی

و سیست م انیزه استهاندی میااشد .موسوی و ااقری

ويژهای

گیاهان دارويی دارای اهمی

و ب آن و کنترل دقیق کیای

و تهديدهای اازار گ و گیاهان زينتی ايران نشان داد

اس  .نتايج مطالعه ااراهیمی و هم اران ( )1334نیز
فرانسه ارای تادرا

پسته ی استه

( )1331در مورد تلیی ناا قو و ضع  ،فرت ها

در استانهای تهران،

ااريجه از اهمی

ساختار تلایااتی پسته کشور ارای شناسايی

اندی شده توسط مراکز اشاره کرد .مطالعه ادريسی

گیستان ،اتاهان و فارس دارای ایشترين سود اقتصادی

زمینهای مناس

که از مهمترين اين استراتژیها

ترکیه در خاورمیانه و اروپا ،افزايش

تااضای ماهیگیری در جهان ،پتانسی ورود اه اازارهای

تجار
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تنوع آازیپروری ،اوقا

نزديک ،فرت

گردشگری ،پتانسی
ضع

فراغ

رشد ایشتر ملصوال
شام مش ال

و تهديدا

و

انجام گرفته اا روش تلیی شد های

از ديگر مطالعا

و تلیی  SWOTمیتوان اه مطالعه سعیدی و نجای

و ناا

اازارياای ،سطر

( )1333تل

ونوان کارارد فرآيند تلیی شد های در

مالی،

تعیین اولوي

خروج دام از جنگ و ساماندهی جنگ

پايین آموزش کشاورزان و کارگران ،مش ال

ماهی و هزينه-

نشینان اشاره کرد .در دو مطالعه جداگانه که توسط

میااشد.

لیوکی ( )2111تور گرف  ANP ،در فرايند انتخاب

ونپینگ و زوالن ( )2112در پژوهشی ،توسعه ساختار

پروژه سیست اطالوا

مورد استااده قرار گرفته اس .

انرژیهای تجديدپذير در شیان چین را اا استااده از

توزکايا و هم اران ( )2119مدل را ارای تصمی گیری

روش تجزيه و تلیی  SWOTمورد ارزياای قرار دادند.

کالن شهر استاندول

آلودگی ملیطزيس  ،کاهش جمعی

های ااالی دستمزد پزش ان و دانشگاهیان

در اين مطالعه ،ناا
فرت ها و تهديدا
اررسی شده اس

و ضع

قو

در نلوه ارائه خدما

و تسهیال

و همچنین

اهکار گرفتند .پارتووی ( )2111مدل را ارای راهدردهای

در مورد انرژیهای تجديدپذير

ارائه کرد .لوی و

م انياای تسهیال

و خدما

که میتواند اهونوان يک مرجع ارای

هم اران ( )2119مدل مذکور را ارای ارنامهريزی

توسعه آينده شیان وم کنند .جی جینگ و زينگ جی

مخاطرا

الرانی

( )2113اا استااده از تجزيه و تلیی  SWOTاه ماايسه

و اضطراری اهکار گرفتند.

ملیطی و تصمی گیری در وضعی

کتااخانهها در ده دانشگاه در مرکز آموزش والی مگا
گوانگژو میپردازد و آنها را از پنج جنده که ودارتند از:
جمعآوری و ساخ
مديري

روش تحقیق

پايگاه داده ،کارکنان ،سیست

خودکار ،مزايا و معاي

استراتژيک ودار اس

مديري

از اررسی ملیطی

چالشهای پیوستن اه

(ملیط داخیی و خارجی) ،تدوين استراتژی

اه اشتراکگذاری منااع کتااخانه ،مورد

(ارنامهريزی ایندمد ) ،اجرای استراتژی ،ارزياای

اررسی قرار میدهد .راچ ( )2119اهمنظور تدوين

وکنترل .انااراين مديري

و

استراتژی ارای تعاونیهای جنگیداران در اتريش از

ارزياای فرت ها و تهديدهای خارجی در سايه توجه

استااده نموده و در مطالعه خود

تأکید دارد .در اين

مراکز و سپ

تجزيه و تلیی سوا
از وا

اه ناا قو

و ضع

استراتژيک ار نظار

يک شرک

افتادگی ارداش

ااال درجنگ های کوچک

مایاس ،اهونوان يک فرت

کمدود

چهار مربیه میااشد -1 :شناسايی مأموري ها،

چوب ياد کرده اس  .يوکس و دگدوايرين ( )2119در

ويژگیها و اجزای آن ،شناسايی اهداف و شاخصههای

مطالعهای در يک شرک

ارای غیده ار مش

پژوهش اهتدوين استراتژی خواهی پرداخ

نساجی اه شناسايی ووام

که شام

آن -2 .اررسی ووام خارجی -اررسی ووام داخیی.

کیی و جزئی  SWOTاا در نظر گرفتن ارتداطا داخیی

 -3تش ی ماتري

پرداختند و چهار راهدرد مم ن ترکیدی را اا اسنااده از

اولوي اندی آنها ،فرآيند تلیی

ت نیک  ANPپیشنهاد دادند .سونیتا و چاندراکان

 .)1333هرگونه ارنامهريزی ارای توسعه و تاوي

( )2111در مطالعهای اه ايجاد شاخص ارزشی چند

مش ال

که م انیزم سه اندی سود در

چارچوب منااع ارای گیاهان منتخ

شد ه (پرهیزگار،

و فرآوری گیاهان دارويی ،نیازمند شناخ

جانده در رااطه اا گیاهان دارويی پرداختند و نتايج آنها
باکی از آن اس

 -4 .SWOTتعیین استراتژیها و
تولید

دقیق مساي ،

و چالشهای رو در روی آنها از يک طرف

و ناا قو

و فرت های آنها از طرف ديگر اس .

مطیوبتر از

اه للاظ نظری رهیاف های مختیای ارای اررسی تولید

سه اندی سود در چهارچوب درون کشوری میااشد.

و فرآوری گیاهان دارويی وجود دارد که از
01
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 SWOTاس

کاراردیترين آنها استااده از تلیی
(جی و ال وين .)1334 ،در رهیاف
قو  ،ناا

ناا

چارچوب تولید و فرآوری داخیی اس

 ،SWOTنخس

اه مساي پیرامونی ارتدا

و اهطور کیی

دارد .اما تلیی داخیی اه

ضع  ،فرت ها و تهديدها،

ساختار تولید و فرآوری داخیی توجه میکند و ایشتر

دستهاندی و در مورد آنها الث و تدادل نظر میشود،

تأثیر دستورالعم ها ،مديري ها ،قوانین و

راهدرد متناس

سپ

تل
ماررا

اا آنها طرابی میگردد .ت نیک

(پرهیزگار1333 ،؛ فرد1393 ،؛

داخیی اس

 ،SWOTمساي را در دو اعد داخیی و خارجی در

کورتیال و پسونن .)2111 ،پ

تلیی فرت ها و تهديدهای پیرامون تولید و فرآوری

میتوان از تالقی چهار وام ناا قو  ،ناا ضع ،

ایشتر

و تهديدها ،چهار دسته راهدرد تدوين نمود .اين

گیاهان دارويی اررسی میکند در اين تلیی
وقايعی اررسی میشوند که ش

فرت

گیری آنها خارج از

راهدردها در جدول زير آمدهاند.

جدول  :1ماتري
ناا ضع

()W

از تلیی

SWOT

ناا قو

SWOT

()S

ماتري

SWOT

راهدرد W-O

راهدرد O-S

فرت ها ()O

راهدرد W-T

راهدرد S-T

تهديدها ()T

درون

تأکید میشود .اگر چه تلیی  SWOTفاکتورها را اه

منطاهای را اا فرت ها و تهديدهای ارون منطاهای

تعیین میکند و میتواند مدنای خوای

قو

در واقع اين مدل ،ناا

و ضع

انطداق و ار اساس آن راهدردهای مناس

دق

را جه

هداي

اهتر سیست در آينده ارائه میدهد .همانطور که

ماتري

فوق نشان میدهد چهار نوع استراتژی قاا

ارای فرموالسیون استراتژی ارائه دهد ،اما قادر اه کمی
نمودن وزنها و تأثیرا
استراتژيک را اهتور

و فرت ها اس  .در اين

اس

راهدرد ار روی مزي های درون منطاهای و ارون

جامع ارزشیاای نمايد پ

روشی را اهکار اري

الزم

که توانايی ملاسده

وااستگیهای مم ن این فاکتورها را دارا ااشد .الگوريت

منطاهای موجود تأکید میشود -2 .استراتژی رقااتی
( :)STدر اين راهدرد ار ناا قو

ووام استراتژيک در گزينهها

نمیااشد و اين تلیی نمیتواند فرآيند تصمی گیری

ارائه اس  -1 :استراتژی تهاجمی ( :)SOدر راهدرد
تهاجمی تمرکز ار ناا قو

و اا موفای

پیشنهادی از فرايند تلیی

درونی و تهديدهای

شد های ( )ANPاستااده

میکند (غااريان و کیانی1333 ،؛ کورتیال و پسونن،
2111؛ يوکس و دگدوايرين .)2119 ،فرآيند تلیی

ایرونی تأکید میشود .انااراين در استراتژی رقااتی سعی
میشود از طريق قو های موجود ،تهديدهای ایرونی

شد های

اه بداق ارسد -3 .استراتژی ملافظه کارانه (:)WO

تصمی گیریهای چند معیاره و يک روش جامع و

در اين استراتژی اا تأکید ار ناا ضع

درونی ،در

ي ی

از

روشهای

در

پرکارارد

قدرتمند ارای تصمی گیری دقیق اا استااده از اطالوا

جه

اهرهگیری از فرت های ایرونی ارای رفع ناا

تجرای و يا قواو های شخصی هر تصمی گیرنده در

ضع

تولید و فرآوری گیاهان دارويی تالش میشود.

اختیار قرار میدهد و اا فراه نمودن يک ساختار ارای

 -4استراتژی تدافعی ( :)WTراهدرد تدافعی ایشتر

هر

سازماندهی ،معیارهای متااو

آسی پذيری منطاه را مورد توجه قرار میدهد .در اين
راهدرد ار رفع ناا ضع

يک از آنها نسد

درونی و تهديدهای ایرونی

و ارزياای اهمی

اه گزينهها ،فرآيند تصمی گیری را

آسان مینمايند (گري ا -میون2111 ،؛ نخعی کمال
06
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آاادی و هم اران .)1333 ،ارای ب يک مساله اا اين

فن مورد تأيید و پايای پرسشنامهها نیز اا استااده از

روش ااتدا اايد شد های از اهداف ،معیارها ،زير

نرمافزار  Super Decisionو شاخص  IRمورد اررسی

معیارها ،گزينهها و روااط این آنها شناسايی و رس

و تأيید قرار گرفته اس  .در ماايسههای زوجی مادار

شود .وزن معیارها و گزينهها ،در سوپر ماتريسی که

اين شاخص اايد کمتر از  1/1ااشد تا نتايج قاایی

سطرها اه مادار ثااتی می کنند ،اهدس
در اين ماتري

خواهد آمد.

گزينهای که ایشترين وزن پايانی را

داشته ااشد ،اهترين گزينه اس
تعیین اولوي

جداول مراو اه هر ماايسه زوجی اوالم شده اس .

(ساوتی2113 ،؛ مومنی،

 .)1331ارای اهکارگیری  ANPدر ماتري
جه

اوتماد کافی داشته ااشند و مادار اين شاخص در

در

ومییا

نتایج و بحث

کیی گزينهای استراتژيک که

از نهايی شدن شناسايی ووام مؤثر داخیی و

پ

اهوسییه آنالیز  SWOTشناسايی میشوند ،از الگوريتمی

خارجی ،ارای اررسی ایشتر اين ووام و تجزيه و

مربیه میااشد

ارزياای داخیی و خارجی

هش

استااده میشود که شام

تلیی

آنها از ماتري

(تل  .)1333 ،آمار و اطالوا

موردنیاز از طريق

استااده شده اس  .نتايج بات در جداول  2و  3آورده

ت می

از

ووام مؤثر

مصابده

بووری

و

پرسشنامه

شده اس  .در اين جداول والوهار فهرس

تولیدکنندگان ،فرآوریکنندگان ،کارشناسان ،خدرگان و
تاب

درونی و ایرونی ،ستونهايی نیز جه

نظران در زمینه گیاهان دارويی در سال 1332

مجموع وزنها،

میانگین وزنها و وزن نسدی آورده شده اس .

جمعآوری و پرسشنامههای توزيع شده اا کمک اساتید
جدول  :2خالته تجزيه وتلیی ووام داخیی تولید و فرآوری گیاهان دارويی (قو
ووام داخیی
ناا قو

 -2وجود زمینهای ا ر و واری از س جه

توسعه کش

1/331

91

ارگانیک

13

4

1/313

در زمینه تنايع گیاهان دارويی در سطر کشور

49

2/91

1/232

فراوری (:)S

 -1تنوع ملصوال

گیاهان دارويی در ايران

ااالی مواد اولیه در ايران

 -3وجود متخصصان اگها در زمینه آخرين شیوههای فرآوری گیاهان دارويی در کشور
ناا ضع

وزنها

وزنها

نسدی

4/191

 -3فعال اودن اخشهای اموزشی ،پژوهشی و اجرايی مختی

 -2کیای

مجموع

میانگین

وزن

تولید (:)S

 -1تنوع اقییمی و وجود گونههای گیاهی متنوع دارويی اومی و انلصاری در ايران

ناا قو

و ضع ).

11

4/13

1/333

12

4/91

1/4

32

2/41

1/211

تولید (:)W

 -1اختصدداص دادن زمینهای نامرغوب و شددور جه

کش د

ورتههای طدیعی و زراوی و توجه ناکافی اه اتول ویمی کش
 -2ودم دسدترسی اه مواد اولیه ت ثیر اا کیای

مناسدو وجود مش

و ملدودي
و کش

 -3ودم رواي

اهتور

غیر ویمی

در تامین ارقام و واريتههای جديد و تجاری

 -3پايین اودن توان مالی تولیدکنندگان ،هزينههای ااالی تولیدوکش
 -4ناکافی اودن هماهنگیها و ارتداطا

توسددعه سددطر زير کش د

در

و ودم وجود قیم

خريد تومینی

الزم این اخشهای اجرايی و تلایااتی

اتدو ل فنی و اهداشدتی در کشد

گیاهان دارويی و توجه ن ردن اه لزوم کش

تولید گیاه واری از ااقیمانده سموم و کودهای شیمیايی

05

29

1/33

1/132

ارگانیک و

13

3/32

1/221

91

4/19

1/242

14

3/31

1/213

11

3/33

1/223
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ناا ضع

فرآوری (:)W

 -1نامناس

اودن ومییا

و فراوری و ودم رواي

از ارداش

پ
اهداش

 -2پايین اودن راندمان و کیای
المییی استلصال اسان

و ااال اودن ضايعا

پ

ملصول در مراب مختی

از ارداش

13

4/34

1/434

و استاندارد اینالمییی
اسان گیری و فادان فناوری اه روز و مطااق اا استاندارهای این

ومییا

33

3

1/213

و مواد موثره

 -3ودم وجود ارتدا الزم میان اخشهای مرتدط اا اين تددنع

و واردا

ایرويه ملصددوال

فراوری اه

43

3/3

1/231

ونوان ماده اولیه و خام در تنايع وااسته
مندع :يافتههای پژوهش

جدول  :3خالته تجزيه وتلیی ووام خارجی تولید و فرآوری گیاهان دارويی (فرت ها و تهديدا )
ووام خارجی

مجموع

میانگین

وزن

وزنها

وزنها

نسدی

43

2/32

1/221

33

1/34

1/133

فرت های تولید (:)O
 -1بماي

مراکز خريد ،تهیه و توزيع گیاهان دارويی و اورس گیاهان دارويی

از تأسی

 -2وجود اازار جهانی گسترده جه

تجار

گیاهان دارويی و ورود ارز اه کشور ،اه شر انطداق تولید اا

استاندارهای جهانی
 -3اتالح و اهیی کردن گیاهان دارويی اومی که پتانسی اقتصادی دارند.
 -4گسدترش تلایاا
ملصوال

کاراردی در سطر نیمه تنعتی از طريق اجرای طرحهای پايیو

ارای اهدود کیای

43

4/14

1/292

31

2/34

1/299

تولیدی

فرت های فراوری (:)O
-1افزايش رغد
 -2پیشدرف

و تماي جامعه اه استااده از گیاهان دارويی و اازار مناس

ارای آن

رو اه رشدد شدرک های موجود و تماي اه هم اری در زمینه اهدود تنع

اجرای طرحهای تلایااتی مدرن و کارآمد در تنع

فراوری و ام ان

11

4/11

1/331

فرآوری

 -3ام ان استااده از تنايع فراوری پیشرفته گیاهان دارويی درکشورهای ديگر ،اهويژه آلمان و فرانسه
تهديدا

13

4/34

1/411

32

2/41

1/211

تولید (:)T

-1توجه کشدورهای جهانی اه گیاهان دارويی و توسدعه کش

و فراوری گیاهان دارويی در سطر جهان و

93

4/33

1/234

افزايش رقاا
 -2توسعه کش

اسیاری از گیاهان دارويی در ارخی کشورهای همسايه از جمیه ترکیه و پاکستان

 -3وجود دانش فنی و ام انا
و المان و سنتی اودن کش
 -4ارداش
تهديدا

پیشدرفته فراوری و تولید گیاهان دارويی در کشورهايی مث امري ا ،فرانسه

13

3/32

1/211

31

4/91

1/213

و فراوری درايران

ایرويه گیاهان ارزشمند از ورتههای طدیعی

33

4/33

3/291

34

4/13

1/333

33

4/33

1/314

فرآوری (:)T

-1از این رفتن گونههای اومی و ذخاير ژنتی ی که دارای ااالترين میزان مواد موثره میااشد.
 -2ودم پیشدرف

تنايع فراوری در اخش گیاهان دارويی و در نتیجه ودم تطااق ملصوال

دارويی تولید

داخ اا استاندارهای اینالمییی
 -3استااده فیهای از داروهای گیاهی و تدییغا

ملدود در مورد ملصوال

مندع :يافتههای پژوهش

00

فرآوری شده

43

3/91

1/312
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اهونوان يک اازار ارای

تجزيه و تلیی اا سدددوا

جدددول در يددک طرف ووامد درونی (ناددا قو

کمک اه اسدتراتژيس ها ملسوب میشود که اا آن اه

ضدع ) و در طرف ديگر ووام ایرونی ( فرت ها و

آنالیز ووام مؤثر ار ارآوردن تصدورا  ،مأموري ها و
اهداف پرداخته میشود .ماتري

سوا

و

تهديدها) لیسد

از يک جدول

شدده اسد  .اسددتراتژیهای اهدس

آمده از مدل ماتري

 SWOTدر جدول  4آمده اس .

دو اعدی مطااق جدول  ،4تشد ی يافته اس  .در اين
 SWOTتولید و فرآوری گیاهان دارويی ايران.

جدول  :4ماتري
ووام داخیی
ووام خارجی

ناا قو

تولید ()S

استراتژیهای مدتنیار قو

ناا ضع

و فرت ها ()SO

مطااق اا استراتژیهای تهاجمی
فرت های تولید ()O

جیوگیری از ارداش
گونههای مناس

استراتژیهای مدتنیار ناا ضع

ایرويه گیاهان دارويی از
ورود اه اازارهای جهانی

استراتژیهای مدتنیار ناا قو و تهديدها ()ST

تعیین قیم

تهديدهای تولید ()T

و بماي

اتول ویمی در کاش

در جه

دسترسی اه

اازارهای جهانی
استراتژیهای مدتنیار ناا ضع

و تهديدها ()WT

مطااق اا استراتژیهای تدافعی

پیشرفته ديگر

کشورها و ايجاد مراکز تلایااتی قوی جه
شناسايی و معرفی گونههای انلصاری در جه
افزايش قدر

خريد تومینی و ورود ملصوال

اه

اورس گیاهان دارويی ،تشويق کشاورزان اه رواي

مطااق اا استراتژیهای رقااتی (تنوع)
استااده از دانش فنی و ام انا

و فرت ها ()WO

مطااق اا استرتژیهای اازنگری (ملافظه کارانه)

ورتههای طدیعی و اهیی و اقتصادی کردن تولید
جه

تولید ()W

تأمین واريتههای اا کیای
رواي

استاندارها در تولید ملصول اا کیای  ،جه
افزايش قدر

رقاا

و تشويق تولیدکنندگان اه

رقاا

اا کشورهای رقی

ووام داخیی
ناا قو

فرآوری ()S

ناا ضع

فرآوری ()W

ووام خارجی
استراتژیهای مدتنیار قو

و فرت ها ()SO

مطااق اا استراتژیهای تهاجمی
فرت های فرآوری ()O

استراتژیهای مدتنیار ناا ضع

مطااق اا استرتژیهای اازنگری (ملافظه کارانه)

سعی در معرفی خواص درمانی گیاهان دارويی
و تشويق مردم اه استااده وسیعتر از ملصوال
فرآوری شده و استاندارد و افزايش تدییغا

در

رواي

استراتژیهای مدتنیار ناا قو و تهديدها ()ST

ذائاه مشتری ارای ناوذ ایشتر در اازار
استراتژیهای مدتنیار ناا ضع

مطااق اا استراتژیهای رقااتی (تنوع)
تهديدهای فرآوری ()T

و تهديدها ()WT

مطااق اا استراتژیهای تدافعی

در تنايع فرآوری و

استااده از دانش متخصصان در جه
روزرسانی و ارتااء ومییا

ن ا

اهداشتی و استانداردهای اینالمییی و

تاکید ار اازارياای اتولی و ویمی و توجه اه خواس

راستای استااده مؤثرتر از پتانسی اازار داخیی

ايجاد سرمايهگذاری مناس

و فرت ها ()WO

اه

فرآوری ملصوال

گیاهان دارويی ارای افزايش کیای

ملصوال

تولیدی
مندع :يافتههای پژوهش
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سیاس

گذاری تلیر ارای ارقرای ارتدا مؤثر این

تنع

و دانش و ايجاد طرحهای تنعتی در زمینه
فرآوری گیاهان دارويی

و

توسعه ،تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران

SWOT

درمانی گیاهان دارويی و تشويق مردم اه استااده

راهدردهایهايتوسعه ارای تولید و فرآوری گیاهان

فرآوری شده و استاندارد و

اا توجه اه نتايج بات

از ماتري

وسیعتر از ملصوال

دارويی ايران اه اين شرح میااشد :راهدرد تدافعی تولید

افزايش تدییغا

( :)WTتأمین واريتههای کیای و تشويق تولیدکنندگان

اازار داخیی .راهدرد رقااتی فرآوری ( :)STايجاد

اه رواي

استاندارها در تولید ملصول اا کیای  ،جه

افزايش قدر

رقاا

سرمايهگذاری مناس

اا کشورهای رقی  .راهدرد

تهاجمی تولید ( :)SOجیوگیری از ارداش
اقتصادی کردن تولید گونههای مناس

در تنايع فرآوری و استااده از

دانش متخصصان در جه
ومییا

ایرويه

گیاهان دارويی از ورتههای طدیعی ،اهییسازی و
جه

در راستای استااده مؤثر تر از پتانسی

اه روز رسانی و ارتاای

فر آوری ملصوال

افزايش کیای

ملصوال

گیاهان دارويی ارای
تولیدی .راهدرد ملافظه

کارانه فرآوری ( :)WOرواي

ورود اه

ن ا

اهداشتی،

اازارهای جهانی .راهدرد رقااتی تولید ( :)STاستااده از

استانداردهای اینالمییی و تأکید ار اازارياای اتولی و

پیشرفته ديگر کشورها و ايجاد

و ذاياه مشتری ارای ناوذ

دانش فنی و ام انا

مراکز تلایااتی قوی جه
انلصاری در جه

ویمی و توجه اه خواس

شناسايی و معرفی گونههای

افزايش قدر

ایشتر در اازار.

رقاا  .راهدرد

ملافظه کارانه تولید ( :)WOتعیین قیم

پ

از مشدددخص شدددددن اسدددتراتژی هددا ارای

خريد

اولوي اندی و تعیین اهترين آنها ،ااتدا مسدددئیه را اه

تومینی و ورود ملصوال

اه اورس گیاهان دارويی،

يدک سددداختار شدددد های تددي میکنی اه نلوی که

تشويق کشاورزان اه رواي

و

اتول ویمی در کاش

توسددط روش  ANPقاا ب ااشددد سددپ

اا فر

دسترسی اه اازارهای جهانی.راهدرد

اينکده هی وااسدددتگی این گروههدای  SWOTوجود

تدافعی فرآوری ( :)WTسیاس گذاری تلیر ارای

ندارد ماايسههای زوجی این اين گروهها را اا توجه اه

و دانش و ايجاد

هدف (انتخاب اهترين اسددتراتژی) اا يک مایاس 1–3

بماي

در جه

ارقرای ارتدا

مؤثر این تنع

تايی انجام میدهی .

طرحهای تنعتی در زمینه فرآوری گیاهان دارويی.
راهدرد تهاجمی فرآوری ( :)SOسعی در معرفی خواص
جدول  :5ماتري

زوجی ووام  swotتولید گیاهان دارويی.

ماايسا

T

O

W

S

گروههای SWOT

1/21

4

2

1/234

1

S

1/331

1

3

1

1/131

1/3

1

1/112

1

درجه اهمی

گروهها

W
O
T
IR

1/132
مندع :يافتههای پژوهش
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جدول  :6ماتري

زوجی ووام  swotفرآوری گیاهان دارويی.

ماايسا

T

O

W

S

گروههای swot

1/311

4

3

3

1

S

1/191

3

1.3

1

1/242

3

1

1/133

1

درجه اهمی

گروهها

W
O
T
IR

1/333
مندع :يافتههای پژوهش

ردي

سازگاری ()IR

آخر اين جدول نسد

انجام گیرد ،و هدف ما از هر کدام از اين ماتري

میااشد که ارای سنجش اوتدار ماايسهها کارارد دارد و

ماايسههای زوجی ارای اهدس

اگر اين مادار ایشتر از  1/1ااشد ماايسهها دوااره اايد
S
=

O
][T

پ

اردار اهمی

S

0.171
0.242

=W1

تولید:

][0.083

شددد

W
O
][T

از تجزيه ،تلیی و اررسدددی ،وااسدددتگیهای

درونی میان گروههای  SWOTاهتدددور

گروههای  SWOTاهتور

0.501

W

فرآوری:

آوردن  Wiمیااشد و
زير میااشد:
0.210
=

0.596
0.131
][0.062

وجود دارد .و ار اسداس وااستگی درونی ماتري های
ماايسا

1

زوجی تش ی میشود.

شکل  :1روااط متااا این ووام .swot

جدول  :2ماتري
وزن اهمی

نسدی

=W 1

وااستگی درونی ووام  swotاا توجه اه ناا قو
تهديدها

فرت ها

1/134

3/3

3

1/243

3

1

1/133

1

تولید و فرآوری گیاهان دارويی.
ناا ضع
1

ناا قو
ناا ضع
فرت ها
تهديدها
IR

1/119
مندع :يافتههای پژوهش
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توسعه ،تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران

جدول  :8ماتري
وزن اهمی

نسدی

وااستگی درونی ووام  swotاا توجه اه تهديدها.

ناا ضع

1/423

1/93

1/391

1

تهديدها

ناا قو

ناا قو

1

تولید

ناا ضع
IR

1/11
1/243

1/333

1/931

1

ناا قو

1

فرآوری

ناا ضع
IR

1/11
مندع :يافتههای پژوهش

جدول  :3ماتري
وزن اهمی

نسدی

وااستگی درونی ووام  swotاا توجه اه ناا ضع .

تهديدها

1/423

1/93

1/391

1

ناا ضع

ناا قو

ناا قو

1

تولید

تهديدها
IR

1/11
1/243

1/333

1/931

1

ناا قو

1

فرآوری

تهديدها
IR

1/11
مندع :يافتههای پژوهش

اا استااده از وزنهای اهمی
ماتري

نسدی مجاسده شده
 SWOTش

وااستگی درونی ووام

تل

می

تأثیر قرار میگیرند در نتیجه هی گونه ماتري

ماايسه زوجی ارای فرت ها اهوجود نمیآيد.

گیرد .همانگونه که فرت ها فاط توسط ناا قو

فرآوری:

اولوي

0.249

0.000

0.249

1.000

0.750

0.000

1.000

0.654

0.000

1.000

0.000

0.249

]1.000

0.000

0.750

[0.095

=W2

تولید:

0.428

0.000

0.429

1.000

0.571

0.000

1.000

0.654

0.000

1.000

0.000

0.249

]1.000

0.000

0.570

[0.017

=W 2

وااستگیهای درونی ووام  SWOTاه روش زير ملاسده میگردد.
0.491

0.563

فرآوری:

0.344
0.366

=Wfactors=W2*W1

تولید:

0.768
0.183
][0.404

][0.258
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اا ماايسه اين اولوي ها اا اولوي های اهدس

ماايسههای زوجی در زيرآورده شده اس  .و اولوي

آمده

 SWOTاا استااده از ضرب

در مربیه دوم (که ادون للاظ کردن وااستگیها اود)

کیی زير ووام

تااو معناداری در نتايج بات میشود .در اين مربیه

اولوي های وااسته متااا

اولوي های داخیی زير ووام
ماتري

ماايسا

 SWOTاهوسییه

ملاسدا

در جدول زير ارائه شدهاند.

0.116
]Wsub-factor(opportunities)=[0.683
0.199

0.153
0.0.08
[=)Wsub-factor(opportunities
تولید]:
0.283
0.477
0.132
تولیدWsub – factor (threats)=[0.061] :
0.312
0.493

0.336
فرآوریWsub-factor(strengths)=[0.203] :
0.460

0.663
تولیدWsub-factor(strengths)=[0.265] :
0.100

0.374
فرآوریWsub-factor(weakness)=[0.304] :
0.321

0.048
0.265
Wsub-factor(weakness)= 0.420
0.163
][0.102

فرآوری:

فرآوری:

0.120
]Wsub – factor (threats)=[0.557
0.322

جدول  :11اولوي

تولید:

کیی ووام و زير ووام  SWOTتولید و فرآوری.

فرآوری
اولوي

کیی

زير ووام

SWOT

ووام

اولوي های داخیی زير ووام ملاسده میشوند .اين

زوجی ملاسده میشوند .ماتري

زير ووام

 SWOTدر

تولید

اولوي

اولوي

زير ووام

ووام

ووام

اولوي

SWOT

کیی

زير ووام

زير ووام

SWOT

اولوي

اولوي

زير ووام

ووام

SWOT

1/431

ناا قو

1/323

S1

1/113

1/131

S2

1/213

1/143

S3

1/111

W1

1/143
1/213

1/133

S1

1/133313

1/114

S2

1/213

1/223

S3

1/411

1/131

1/123

W1

1/394

21/3

W2

1/114

W2

1/314

1/322

W3

1/421

1/111

W3

123

W4

1/113

1/321

1/193

W5

1/112

1/142

O1

1/111

1/129

O1

1/133

1/243

O2

1/133

1/141

O2

1/131

1/192

O3

1/131

O3

1/233

1/133

1/139

O4

1/499

1/131

T1

1/121

1/133

T1

1/132

1/143

T2

1/339

1/124

T2

1/111

1/133

T3

1/121

T3

1/321

1/322

1/133

T4

1/433

1/313

1/344

1/311

1/113

ناا قو

ناا ضع

فرت ها

تهديدها
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1/913

1/133

1/414

ووام

ناا ضع

فرت ها

تهديدها

توسعه ،تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران

نهايی استراتژیهاارای تولید و فرآوری اهتور

اولوي

0.479
][0.301
0.312
0.395

فرآوری:

alt1
=Walternatives=[alt2] =W4*Wf
alt3
alt4

زير میااشد:

تولید:

گیاهان دارويی در سطر کشور .از ومدهترين ناا

نتیجهگیری و پیشنهادات

ضع

در اين مااله تالش شد تا اا استااده از ماتري
 SWOTاه اررسی وضعی

فعیی اازار گیاهان دارويی

و ضع ) و ووام

تولیدکنندگان ،هزينههای ااالی تولید و کش
وجود قیم

خارجی (فرت ها و

لزوم کش

آمده،ووام خارجی ایش از ووام

میگذارند .در این ووام  SWOTناا تهديد و ضع

گیاهان دارويی و توجه ن ردن اه

ارگانیک و تولید گیاه واری از ااقیمانده

اولیه ت ثیر اا کیای

مناسدو وجود مش

در تأمین ارقام

و

اول و دوم ارای تولید و فرآوری

الزم این اخشهای اجرايی و

اه ساير ووام (فرت

گیاهان دارويی قرار دارند .ار اساس تلیی
ناطه ضع

اتول فنی

و واريتههای جديد و تجاری -4 .ناکافی اودن

اا وزنهای ایشتر نسد

 9 ،SWOTناطه قو

و ودم

سموم و کودهای شیمیايی -3 .ودم دسترسی اه مواد

داخیی در تولید و فرآوری گیاهان دارويی تأثیر

قو ) در درجه اهمی

خريد تومینی -2 .ودم رواي

و اهداشتی در کش

تهديدها) تولید و فرآروی گیاهان دارويی ارائه شد.
مطااق نتايج ادس

تولید گیاهان دارويی اهترتی

میتوان اه اين

موارد اشاره نمود -1 :پايین اودن توان مالی

پرداخته شود .در جدول  2و  3ووام داخیی (ناا
قو

0.755
][0.706
0.603
0.439

alt1
=Walternatives=[alt2] =W4*Wf
alt3
alt4

و فرت

هماهنگیها و ارتداطا

تلایااتی  -3اختصاص دادن زمینهای نامرغوب و

نهايی

اه ونوان مزي

شور جه

و3

کش

و ملدودي

توسعه سطر زير کش

در ورتههای طدیعی و زراوی و  -1توجه ناکافی اه

و تهديد اه ونوان ملدودي ها و تنگناهای

اتول ویمی کش  .انا ار نظر پاسخگويان ،فرت هايی

پیش روی تولید گیاهان دارويی و همچنین  1ناطه قو
و تهديد

نیز فراروی تولید گیاهان دارويی قرار دارد که اه شرح

اهونوان ملدودي ها و تنگناهای پیشروی فرآوری

جدول  3اس  .نتايج اين جدول نشان میدهد که مه -

رسیدن اه وضع مطیوب وجود

ترين فرت های پیش رو در اازار گیاهان دارويی

اين مربیه ،در تددي نمودن شاخصهای

مطااق ديدگاه پاسخگويان و اا توجه اه رتده نهايی ،اه

کیای اه کمی از طريق مصابده و ارزشگذاری پاسخها

ودارتنداز -1 :اتالح و اهیی کردن

و فرت

اهونوان مزي

گیاهان دارويی در جه
دارد .اهمی

و اولوي اندی آنهاس

و  1ناطه ضع

.

گیاهان دارويی اومی که پتانسی اقتصادی دارند-2 .

نگاهی اه رتدهاندی نهايی ناا قو
دارويی نشاندهنده آن اس
تولید اهترتی

ترتی

گسترش تلایاا

تولید گیاهان

کاراردی در سطر نیمه تنعتی از

طريق اجرای طرحهای پايیو

که مه ترين ناا قو

ملصوال تولیدی -3 .بماي

ودارتند از -1 :تنوع اقییمی و وجود

ارای اهدود کیای
از تأسی

مراکز خريد،

تهیه و توزيع گیاهان دارويی و اورس گیاهان دارويی.

گونههای گیاهی متنوع دارويی اومی و انلصاری در

-4وجود اازار جهانی گسترده جه

ايران -2 .وجود زمینهای ا ر و واری از س جه
توسعه کش

اهمی

تجار

گیاهان

ارگانیک -3 .فعال اودن اخشهای

دارويی و ورود ارز اه کشور ،اه شر انطداق تولید اا

در زمینه تنايع

استاندارهای جهانی .همچنین شناسايی و رتدهاندی

اموزشی ،پژوهشی و اجرايی مختی
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تهديدهای پیشروی تولید گیاهان دارويی اهترتی
اهمی

ودارتند از -1 :ارداش

دارويی و اازار مناس

رو اه رشد

ارای آن -2 .پیشرف

ایرويه گیاهان ارزشمند

شرک های موجود و تماي اه هم اری در زمینه اهدود

از ورتههای طدیعی -2 .توجه کشورهای جهانی اه

فرآوری و ام ان اجرای طرحهای تلایااتی

گیاهان دارويی و توسعه کش

تنع

مدرن و کارآمد در تنع

و فراوری گیاهان

فرآوری -3 .ام ان استااده

دارويی در سطر جهان و افزايش رقاا  -3 .توسعه

از تنايع فرآوری پیشرفته گیاهان دارويی در کشورهای

اسیاری از گیاهان دارويی در ارخی کشورهای

ديگر ،اويژه آلمان و فرانسه .همچنین شناسايی و

همسايه از جمیه ترکیه و پاکستان -4 .وجود دانش فنی

رتدهاندی تهديدهای پیشروی فرآوری گیاهان دارويی

پیشرفته فرآوری و تولید گیاهان دارويی در

تنايع

کش

و ام انا

اهترتی

کشورهايی مث آمري ا ،فرانسه و المان و سنتی اودن
کش

فرآوری در اخش گیاهان دارويی و در نتیجه ودم تطااق

و فرآوری در ايران.
قو

فرآوری گیاهان دارويی نشاندهنده آن اس
مهمترين ناا قو

دارويی تولید داخ

اا استاندارهای

اینالمییی -2 .از این رفتن گونههای اومی و ذخاير
ژنتی ی که دارای ااالترين میزان مواد مؤثره میااشد-3 .

که

فرآوری گیاهان دارويی اهترتی

ودارتند از -1 :تنوع ملصوال
ايران -2 .کیای

اهمی

ملصوال

همچنین نگاهی اهرتدهاندی نهايی ناا

ودارتند از -1 :ودم پیشرف

استااده فیهای از داروهای گیاهی و تدییغا
مورد ملصوال

گیاهان دارويی در

ملدود در

فرآوری شده تهديدهايی هستند که

ااالی مواد اولیه در ايران -3 .وجود

مسولین مرتدط اا گیاهان دارويی اايد درمورد آنها

متخصصان آگاه در زمینه آخرين شیوههای فرآوری

SWOT

گیاهان دارويی در کشور .از ومدهترين ناا
فرآوری گیاهان دارويی اهترتی

ضع

میتوان اه-1 :

از ارداش

و ااال اودن

که وااستگی این ناا ضع  ،قو  ،تهديد و فرت ها

پ

و

نامناس
ضايعا

ملصول در مراب مختی

از ارداش

در نظر میگیرد در نتیجه از روش فرآيند تلیی

و استاندارد اینالمییی.

شد های ارای اين مسئیه تصمی گیری چند معیاره

 -2ودم وجود ارتدا الزم میان اخشهای مرتدط اا اين

استااده شد .اا توجه اه نتايج فرآيند تلیی شد های

فراوری اهونوان

مهمترين راهدردهای ارائه شده ارای تولید گیاهان

ماده اولیه و خام در تنايع وااسته -3 .پايین اودن

ودارتند از -1 :تأمین

تنع

و واردا

اهداش

نمیتواند فرآيند تصمی گیری استراتژيک را اهتور
جامع ارزشیاای نمايد سعی شد از روشی استااده شود

اودن ومییا

فراوری و ودم رواي

پ

تداایر الزم را اینديشند .اا توجه اه اين ه تلیی

ایرويه ملصوال

راندمان و کیای

ومییا

اسان گیری و فادان

فناوری اه روز و مطااق اا استاندارهای اینالمییی
استلصال اسان

دارويی اهترتی

اولوي

واريتههای اا کیای

و تشويق تولیدکنندگان اه رواي

استاندارها در تولید ملصول اا کیای  ،جه
قدر

و مواد مؤثره اشاره کرد .انا ار نظر

رقاا

اا کشورهای رقی

افزايش

( -2 .)alt1جیوگیری

ایرويه گیاهان دارويی از ورتههای طدیعی،

پاسخگويان ،فرت هايی نیز فراروی فرآوری گیاهان

از ارداش

دارويی قرار دارد که اه شرح جدول  3اس  .نتايج اين

اهیی سازی و اقتصادی کردن تولید گونههای مناس
ورود اه اازارهای جهانی ( -3 .)alt2استااده از

جدول نشان میدهد که مه ترين فرت های پیش رو

جه

در فرآوری گیاهان دارويی مطااق ديدگاه پاسخگويان و

دانش فنی و ام انا

اا توجه اه رتده نهايی ،اه ترتی
افزايش رغد

اهمی

ودارتند از-1 :

پیشرفته ديگر کشورها و ايجاد

مراکز تلایااتی قوی جه
انلصاری در جه

و تماي جامعه اه استااده از گیاهان
71

شناسايی و معرفی گونههای

افزايش قدر

رقاا

(-4 .)alt3

توسعه ،تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران

خريد تومینی و ورود ملصوال

تعیین قیم

 -2اسددتااده از ارقام مرغوب جهانی ار اسدداس سددطر

اه

اورس گیاهان دارويی ،تشويق کشاورزان اه رواي
اتول ویمی در کاش

و بماي

در جه

کیاید

دسترسی

الگوی کش

اه اازارهای جهانی ( .)alt4اين راهدردهای ارائه شده
اهترتی

و مواد مؤثره گیداهان دارويی ،توسدددعه اهدود
وآموزش کشاورزان جه

اتولی

کش

جهاد

و فنی گیاهان توسط معاون های اجرايی وزار

از نوع تدافعی ،تهاجمی ،رقااتی و اازنگری

کشاورزی و ساير سازمانها و نهادهای ذيراط ار اساس

میااشد .همچنین مهمترين راهدردهای ارائه شده ارای

نیدازمندیهای داخیی و تااضدددای جهانی ار اسددداس

فرآوری گیاهان دارويی ودارتند از -1 :سیاس گذاری

مزي های نسددددی تولید اه منظور تاوي

اسدددتراتژی

تلیر ارای ارقرای ارتدا موثر این دانشگاه و تنع

اازارياای.

و ايجاد طرحهای تنعتی در زمینه فر آوری گیاهان

 -3اراده و تماي مسدددئولین طراز اول کشدددور جه

دارويی ( -2 .)alt1رواي

اهداشتی،

ن ا

هماهنگسدازی دستگاهها و وزار

استانداردهای اینالمییی و تاکید ار اازارياای اتولی و
ویمی و توجه اه خواس

موضددوع گیاهان دارويی از طريق ايجاد سددتاد گیاهان

و ذائاه مشتری ارای ناوذ

دارويی اده منظور ارندامهريزی ویمی و هدفمند جه

ایشتر در اازار ( -3 .)alt4ايجاد سرمايه گذاری مناس

توسدعه گیاهان دارويی در قال

در تنايع فر آوری و استااده از دانش متخصصان در

کوچک روستايی.

جه

اه روز رسانی و ارتاای ومییا

فر آوری

ملصوال

گیاهان دارويی ارای افزايش کیای

ملصوال

تولید ( -4 .)alt3سعی در معرفی خواص

 -4تدوين و اوالم لیس
در تعام اا وزار
رواي

درمانی گیاهان دارويی و تشويق مردم اه استااده
وسیعتر از ملصوال
افزايش تدییغا

فرآوری شده و استاندارد و

راهدردها موارد زير پیشنهاد میشود:

اولوي

در

 ،نگهددداری

جه

افزايش تولید و

وم آوری گونههای دارويی و اتخاذ سیاس
ویمی ،فنی و تددارکاتی اا کشدددورهای رقی

اه جای

ودم هم اری و ودم تدادل دانش جه

شددرايط مطیوب و مناسدد

ژرمپالسددد های دارويی اا ارزش و کاهش فشدددار اه

ايجاد

ارای جذب سددرمايههای

خارجی و استااده از ت نولوژی ارتر.

ورتدددههددای جنگد و مرتع ،اده منظور جیوگیری از

زراو

فرآوری گیاهان

هم اری

سیاس

منابع

اکوسیست

-1ااراهیمی ،ع .1334 .ووام مؤثر در شددناسددايی و تعیین

و اهیی کردن

گونههای مه و اقتصددادی و گسددترش کش د

استاندارهای کیای جه

اه منظور فناوریهای مناسددد

از نوع تدافعی ،اازنگری ،رقااتی و

مندااع طدیعی .اين کار از طريق کشددد

خانهها و سازمانهای ذيراط و

 -3ارتاای سددطر تلایق و پژوهش ،وی و دانش فنی

تهاجمی میااشد .ار اين اساس ارای تلاق اين

انارا

گیاهان دارويی و معطر کشور

اولیه از منشاء گیاه.

شد های راهدردهای ارايه شده ارای فرآوری گیاهان

گونههای اندمیک و اومی و تخري

کشد

خودکاايی تنايع داروسازی کشور از نظر تأمین مواد

در راستای استااده موثر تر از پتانسی

 -1تعیین گونددههددای در شدددرف انارا

و تنع های

دارويی مورد نیاز اازار جهانی و رواي

اازار داخیی ( .)alt2اا توجه اه نتايج فرآيند تلیی
دارويی اهترتی

خانههای مرتدط اا

ادازارهددای هددف گیدداهدان دارويی در سدددطر میی و

اندوه و

این المییی .مجمووه مااال

گیاهان دارويی ار اساس شاخصهای اقتصادی

همايش میی توسعه پايدار

گیاهان دارويی ،مشهد مادس.

قاا اجراس .
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-2ااراهیمینژاد ،م .1393 .مديري
و تنايع ،انتشارا

ترکیدی  .SWOT-ANPجارافیا و توسدعه ،شماره ،24

استراتژيک در اازرگانی

تاله .99-111

سم  ،چاپ اول.

-3ادريسی ،ب .1331 .تلیی ناا قو و ضع  ،فرت ها

-13زری اداف ،م .و وییزاده بسدددین باجیو،

و تهديدهای اازار گ و گیاهان زينتی در جهان .نشريه

تدوين ارنامهريزی اسددتراتژيک تددنع

اررسی اازرگانی ،شماره  .43تاله .113-33

(مطدالعده موردی سدددازمان شدددیال

-4اکدری ،ن .و زاهددیکیوان ،م .1333 .کدارارد مددلهای

-14سددازمان مديري

جهاد دانشگاهی وابد اتاهان .اتاهان.

ايران) ،پاياننامه

و ارنامهريزی کشددور .1332 .سددند

توسعه پژوهش و فناوری در ارنامه چهارم.

-3ااقرزاده ،ک ،.اتداا،م .و الرينینژاد ،ب .1331 .اررسی

-13سعیدی ،ح .و نجای ،ال  .1333 .کارارد فرآيند تلیی
شد های ( )ANPدر تعیین اولوي

اقتصدددادی گیداه دارويی اااونه در اسدددتانهای مختی
موسسه تلایاا

شددیال

ايران

کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاداسالمی فیروزکوه.

ارنامهريزی در اقتصداد و مديري  .چاپ اول انتشارا

کشور ،چ یده مااال

.1333 .

همايش میی گیاه دارويی ايران،

خروج دام از جنگ

و ساماندهی جنگ نشینان .مجیه جنگ ايران ،جید ،2
شماره  .4تاله 321-313

جنگ ها و مراتع تهران.

-1ارهانزاده ،ع ،.اراتی ،ا .و ودادیآذر ،ف .1332 .اررسی

-11سدددادايی ،ع .و خیییی ،ع .1331 .اده کارگیری فرايند

اازارياای گیاهان دارويی از ديدگاه کارشناسان و

تلیید شدددد های در تئوری فازی در آنالیز ،SWOT

تادرکنندگان در سال  .1331پاياننامه کارشناسیارشد،

فصینامه مديري .)21( :3 .

دانش ده مديري

-19شدد ه تلایاا

و اطالعرسانی.

ام انا

-9پرهیزگدار ،م ،.ملمودیمیمندد ،م .و دهدان ،ب.1333 .
تددوين راهدرد از طريق چدارچوب جداسدددمی تدوين
راهدرد  .چش انداز مديري

االاوه تادرا

-13تددادقی ،. ،طال

اازرگانی ،شماره  1تاله

دارويی کشور .1391 .اررسی اجمالی
گیاهان دارويی ايران.

ایدختی ،ع .و تددداق  ،ر.1333 .

تدوين اسددتراتژیهای تدییغا

در ارتدا اا تددادرا

پسته استان کرمان اا استااده از روش  .SWOTاقتصاد

.33-43
-3پزش یراد ،غ و فعیی ،س .1333 .چالشها و راه ارهای
فرآوری ،اازارياای و تادرا

کشاورزی ،جید  ،3شماره  .1تاله .142-123

زواران :کارارد فن دلای.

-13تدددلد  ،س .و پريزادی ،ع .1333 .اده کدارگیری ت نیک

اقتصاد کشاورزی ،جید  ،4شماره  ،1تاله .139-139

و

فرآيندد تلیی شدددد های در تلیی ناا قو  ،ضد دع

فرت و تهديد (مطالعه موردی شرک سهامی ایمه ايران)،

-3پورقراددان خیدری ،ع ،.کهنسددددال ،م.ر ،.گیالنپور ،ا .و

نشريه مديري تنعتی ،شماره  ،2تاله .121-111

فالبی ،م .1331 .اررسی پتانسی های تادراتی گیاهان

-21غااريان ،و .و کیانی ،غ .1333 .اسدددتراتژی اثر اخش،

دارويی ايران .پاياننامه کارشددناسددیارشددد .دانشددگاه

انتشارا

فردوسی مشهد.
-11بسددینی ،ص .و قیندری ،آ .1331 .اررسددی باشددیه
اازارياای زواران .مجمووه مااال

-21فرد آر ،د .1393 .مديري

شددشددمین کناران

گروه هشدد

اسدددتراتژيک ،ترجمه دکتر

ویی پارسددائیان و دکتر سددید ملمد اوراای ،انتشددارا

اقتصاد کشاورزی 3 ،تا  3آاانماه ،مشهد.
-11ربمانی ،م .1334 .ارآورد توان االاوه تجار

سازمان فرهنگی فرا ،چاپ دوم.

دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ اول.
ايران در

-22موسوی ،م .و ااقری کش ولی ،ع .1331 .سطر اندی و

( .)D-8فصددینامه پژوهشددنامه اازرگانی،

ارائه راهدرد

م ان گزينی فعالی های اقتصدددادی جه

توسدعه روسدتايی ار اساس مدل تلیی شد ه ()ANP

شماره  ،31تاله .211-133

(مطالعه موردی شهرستان اهداد) .جغرافیا.)32( 11 ،

-12رهنمايی ،م ،.پورابمد ،ا .و اشرفی ،ی .1331 .ارزياای
قاایی های توسددعه شددهری مراغه اا اسددتااده از مدل
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