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 تجارت گياهان دارويي و رونق توليد آن در استان خراسان رضوي
 3حسین محمدي 4علی رضا کرباسی، 9سید حسین محمدزاده،

 

 

 چکیده
توجه ویژه به گسترش صادرات آن با توجه به ارزآوري و ایجاد صادراتی بخش کشاورزي است که تولیدي و گیاهان دارویی یکی از اقالم مهم 

 هايرضوي یکی از استانخراسان ی در رونق تولید آن و افزایش تکاثري تجارت آن بر عهده دارد. در ایران استانارزش افزوده نقش مهم
آید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی استان خراسان حساب میرو در تولید و تجارت گیاهان دارویی بهپیش

رات و رشد تولید بپردازد. اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسشنامه از شرکت هاي صادرکننده گیاهان دارویی و نقش دو طرفه رشد صاد رضوي
به دست آمد. به منظور بررسی وضعیت فعلی تولید و تجارت گیاهان دارویی و شناخت نقاط قوت، ضعف،  9317استان خراسان رضوي در سال 

و به منظور اولویت بندي آن از الگوي تحلیل شبکه اي  سوآتاین محصوالت از الگوي  فرصت ها و تهدیدهاي پیش روي تولید و تجارت
 و راوريف جهانی استانداردهاي رعایت استراتژي دو که داد نشان صادراتتولید و  توسعه هاي استراتژي بندي اولویت نتایجاستفاده شد. 

ی شود با از این رو پیشنهاد م .هستند اولویت باالترین داراي صادرات و یبازاریابتولید،  مدیریت هايشرکت تاسیس از حمایت و بنديبسته
توجه به نقش مهم گیاهان دارویی در استان خراسان رضوي، دولت به عنوان مجري طرح ملی گیاهان دارویی زمینه رشد تولید گیاهان دارویی 

 ریت تولید و صادرات فراهم آورد.منطبق با استاندارهاي جهانی را از طریق حمایت از تاسیس شرکت هاي مدی

 گیاهان دارویی، تجارت، تولید، خراسان رضوي کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 تجارت. است ناپذیر اجتناب امری تولید و صادرات توسعه و جهانی رقابت در تر فعال حضور جهان کنونی شرایط در

 داشته کشور آینده در مهمی نقش می تواند و شده سوبمح آن اقتصادی عمده بخش های از یکی کشور هر در خارجی

(.  1081 عاملی، جبل و بی ریا) نامیده اند اقتصاد رشد موتور را آن نئوکالسیک ها جمله از عده ای که طوری به باشد،

تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی و وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام شناخته 

درصد صادرات  61صادرات نفتی ایران به طور میانگین  1314تا  1683شود. به طوری که بر اساس آمار از سال  می

(.  یکی از مشکالت اساسی کشورهای در حال 1064ایران را به خود اختصاص داده است)مرکز پژوهش های مجلس، 

ز کاالهاست. تجارب چند ساله اخیر نشان می توسعه، اتکای بیش از حد درآمد آنها به صدور یک یا تعداد محدودی ا

 دهد که تکیه  اقتصاد به درآمد 

یر های اخحاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. چنانکه افت قیمت جهانی نفت در سال

ت اقتصاد ایران به صادرا ای برای اقتصاد ایران بوجود آورده است. بنابراین به منظور کاهش وابستگیمشکالت عدیده

های صادراتی باید به سود صدور نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست

کاالهای غیرنفتی از جمله صادرات محصوالت کشاورزی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت 

ش کشاورزی شناسایی و به این فرصت ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. صادرات های موجود در رونق تولید و صادرات بخ

ای در صادرات غیر نفتی دارد و صادرات این بخش نسبت به بخش های دیگر از ثبات محصوالت کشاورزی نقش عمده

اهد شد (. رشد صادرات و رونق تجارت محصوالت کشاورزی محقق نخو1081بیشتری برخوردار است )بیگ زاده عباسی،

(. امروزه گیاهان دارویی به دلیل 1066مگر با برنامه ریزی مدام جهت رشد تولید و رونق آن. ) محمدزاده و همکاران، 

منافع بهداشتی و مالحظات اقتصادی آن به موضوعی با اهمیت در جهان تبدیل شده است. تقاضای جهانی برای این 

ه مصرف محصوالت طبیعی در حال افزایش است. چرا که این محصوالت به دلیل افزایش عالقه مصرف کنندگان ب

(. 1311محصوالت ایمن تر و مقرون به صرفه تر از همتایان مصنوعی و شیمیایی خود می باشند. )وسیشت و همکاران،

در نتیجه تقاضای روزافزون برای گیاهان دارویی و فراورده های سبب ایجاد تجارت عظیم در سطح ملی، منطقه ای و 

 مصرف حال در جهان مختلف کشورهای مکمل و سنتی  طب در گیاهی گونه هزار 6 حدود ن المللی شده است. دربی

 اعتماد گیاهی طب پایة بر هایی به درمان توسعه حال در کشورهای جمعیت از درصد 83 (. حدودLange, 2006هستند)

 ذکر جهان معتبر دارو نامه های در وهایی کهدار از درصد 11 حداقل (1311دارند )گزارشات سازمان بهداشت جهانی،

استفاده  مورد جهان داروسازی صنعت در گیاهی موثره ماده نوع 111 حال حاضر در و دارند گیاهی منشاء اند، شده

 معرفی جهانی بهداشت سازمان توسط ضروری و اساسی که داروهای عنوان به که دارویی 111 مجموع از. میگیرد قرار

 ندا شده مشتق مواد گیاهی از که هستند سنتزی داروهای نیز توجهی قابل تعداد و هستند گیاهی صددر 11اند  شده

 .تاس آنها تجارت و تولید رونق و انگیزه دارویی مصرف گیاهان بیانگر افزایش آمارها این (. 1061 همکاران، و )نصابیان

 1618شناخته شده در ایران موجود است. در ایران  گونه 1033نوع گیاه دارویی وجود دارد، اما تنها  6333در جهان 

برابر کل اروپا می باشد. سطح زیر کشت و تولید گیاهان دارویی  1گونه منحصر گیاهان دارویی وجود دارد که تقریبا 

در ایران در سالهای گذشته از یک روند افزایشی برخوردار بوده است، به طوری که سطح زیر کشت این محصوالت از 

درصدی برخوردار بوده  11از رشد   1088 -1061درصدی و تولید در خالل سالهای 11از رشد   1064تا  1083سال 

هزار هکتار  146،  1061این مساله را نشان می دهند. سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال  1و  4است. شکل های 
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هکتار باقی انواع  41333کتار گل محمدی و ه 11333هکتار مربوط به زعفران،  63333بوده است که از این مقدار 

 (.1061گونه گیاه دارویی است )وزارت جهاد کشاورزی، 1033

 

 . سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور1 شکل

 1061مأخذ: وزارت جهادکشاورزی،

 

 

 . میزان تولید گیاهان دارویی در ایران1 شکل

 1061مأخذ: وزارت جهادکشاورزی،

درصد سطح زیر کشت  03حدود   هکتار)بدون زعفران(  هزار 11 در حدود کشت زیر ی با سطحاستان خراسان رضو

کل گیاهان دارویی را داراست و رتبه اول را در این زمینه در ایران دارد. از این میزان سطح زیر کشت سالیانه  نزدیک 

استان های کرمان، هرمزگان و تولید صورت می گیرد که از این حیث استان خراسان رضوی پس از  تن 6333به 

 سیستان و بلوچستان رتبه چهارم را در ایران دار است.

بخش زیادی از ارزش دالری موجود در سبد صادراتی گیاهان دارویی مربوط به زعفران است. در سالهای اخیر علی رغم 

ید افزایش نیافته است. این افزایش سطح زیر کشت و تولید گیاهان دارویی مورد مطالعه، میزان صادرات همپای تول

مساله لزوم توجه به بخش تجارت خارجی گیاهان دارویی و تدوین الگویی مناسب جهت گسترش صادرات این محصوالت 

را بیشتر نمایان می کند. علی رغم شرایط مناسب تولیدی سهم ایران از بازار تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال 

میلیون  413معادل  1061ت. ارزش دالری صادرات گیاهان دارویی ایران در سال درصد بوده اس 1نزدیک به  1061

درصد آن مربوط به گل محمدی بوده است.)گمرک  6درصد آن مربوط به زعفران و  11دالر بوده است که از این مقدار 

در سالهای اخیر  (. همانطور که آمارها نشان می دهد، ایران در وضعیت تجارت جهانی1061جمهوری اسالمی ایران،
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(. هر چند 1060علی رغم  افزیش تولید و سطح زیر کشت، از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست )مجاوریان و همکاران،

خشکسالی سالهای اخیر و وجود پدیده قاچاق، تولید این دسته محصوالت را با نوسان همراه کرده است، اما توجه 

ب افزایش تولید و نیز افرایش مجدد صادرات می گردد. )طاهری و کارشناسانه به زنجیره تولید تا صادرات سب

(. نبود دانش فنی در صادرات، ضعف بازاریابی خارجی، حمایت ضعیف دولت، هزینه های باالی 1061همکاری،

استاندارسازی محصول جهت صادرات، عدم هماهنگی های اتحادیه های صادرکننده و نیز بنگاه های موجود در صنعت 

دارویی و رقابت منفی، نبود استراتژهای مناسب جهت وررود به بازارهای خارجی، عدم شناسایی درست بازارهای  گیاهان

هدف، نداشتن نام تجاری برای خیلی از اقالم صادراتی گیاهان دارویی، وجود ریسک های سیاسی ،کم شدن قدرت چانه 

یاهان دارویی بدون زعفران در بازارهای خارجی زنی بخش بازرگانی خارجی و کم شدن شدید رقابت پذیری صنعت گ

از جمله مهمترین چالش های موجود بر سر راه تجارت گیاهان دارویی و نامطلوب شدن جایگاه ایران در بازار خارجی 

درصد است( می باشد. از این رو توجه به حوزه  1گیاهان دارویی)سهم ایران از تجارت جهانی گیاهان دارویی حدود 

د می تواند سبب رشد صادرات، و انتخاب استراتژی های مناسب توسعه صادرات می تواند انگیزه رشد تولید رشد تولی

 در داخل را فراهم آورد.

( در مطالعه ای به بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی در ژاپن و هند پرداختند. نتایج 1316لوند و همکاران )

نشان داد که ژاپن و هند با اتخاذ سیاست های دوجانبه گرا و حمایتی  1311 -1333مطالعه انها در خالل سال های 

درصد این بازار را در اختیار بگیرد. همچنین  13بیش از  1303دولتی از شرکت های فعال می تواند در پایان سال 

 است.  نتایج نشان داد که نوسانات تعرفه ای یکی از عوامل مهم در افول رشد صادرات در برخی ادوار بوده

 

 زسب زیره هدف بازارهای شناسایی و صادرات تولید،  نسبی مزیت بررسی به خود مطالعه در( 1336)حسنی و آالمدارو

 ار محصول این هدف بازارهای بهترین و است نسبی مزیت دارای سبز زیره صادرات در ایران که دادند نشان. پرداختند

 ( در مطالعه ای به بررسی1061خداوردیزاده و محمدی )  .کردند تعیین مکزیک و امریکا نیوزلند، سریالنکا، کشورهای

 هب ایران پرداختند. نتایج نشان داد با توجه منتخب دارویی گیاهان هدف صادرات بازارهای اولویت بندی و بازار ساختار

. آذرکیش و نوسان می باشد در چهار تا یک از بررسی مورد دوره طی هرفیندال شاخص عکس عددی مقدار اینکه

 اقتصادی پیشرفت جهت ماندگاری سرمایه های و ظرفیت ها دارویی ( در مطالعه ای به بررسی گیاهان1064همکاران )

 بزرگ بازار و خام طبیعی به صورت طعم دهنده های و معطر مواد قابل توجه ایران پرداختند. نتایج نشان داد که بازار

 نای به توجه اهمیت کشور راستای رونق تولید، در موجود زیت های نسبیم کنار در مواد این حاوی مصرفی محصوالت

( در مطالعه ای به بررسی 1064رضایی و شریعت مدار ) . می دهد را نشان بخش این در سرمایه گذاری و صنعت

 عمل به حقیقاتت و ها بررسی جمیع به توجه اقتصادی و بازاریابی گیاهان دارویی ایران پرداختند. نتایج نشان داد که با

 جوجست محصوالت این بازار در باید را اصلی مشکل بلکه شود نمی دیده در تولید حاضر حال در اصلی مشکل آمده

گیاهان دارویی در  و تولید موثر بر توسعه کشت هایعاملبندی ولویت( در مطالعه ای به ا1061رسام و همکاران ) کرد.

چهارگانه موثر بر توسعه کشت، بیشترین تاثیر را  هایعاملشان داد که از بین نتایج نپرداختند.  استان خراسان شمالی

 -فرهنگی هایعاملآموزشی و  -های حمایتی، خدمات ترویجیسیاست داراست. 431/3معیار اقتصادی با ضریب اهمیت 

 دارند.های بعدی را اجتماعی اولویت
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 روش تحقيق

توسعه تولید و صادرات گیاهان دارویی شرکت های صادرکننده این  در این پژوهش به منظور بررسی استراتژی های

شرکت فعال در  81گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند.. تعداد 

حوزه تجارت گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی وجود دارد. )معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

(. روش جمع آوری داده ها به صورت سرشماری بوده است. پس از تکمیل اطالعات به شکل محاسبه 1061مشهد،

شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد. آمار و اطالعات  14حضوری و حذف پرسشنامه های مخدوش تعداد 

 مورد پرسش قرار گرفته است. 1066الزم برای شرکت ها در سال 

های خارجی و پرهیز از تاثیرات گیری از فرصتریزی راهبردی اصل اساسی بر این است که از یک سو با بهرهدر برنامه

ها، به تدوین راهبرد پرداخت و از سوی دیگر، در تدوین این راهبردها، ناشی از تهدیدات خارجی و با کاهش دادن آن

قع تعیین راهبردهای قابل اجراست. از طرفی، هدف این نیست که بهترین راهبرد مشخص شود؛ بلکه هدف در وا

ند تر از سایر فرآیندهاست که عبارتتر و مشارکتیتر، مدیرانهای و بسیار منظمریزی راهبردی فرآیندی هشت مرحلهبرنامه

ها تلریزی راهبردی و رسیدن به توافق درباره محتوای آن، تعیین و شناسایی دستورها، روشن ساختن رسااز، آغاز برنامه

ها و تهدیدها(، ارزیابی محیط داخلی )نقاط قوت و ضعف(، شناسایی مسائل ها، ارزیابی محیط خارجی )فرصتو ارزش

راهبردی، تنظیم راهبردهایی برای مدیریت مسائل و تدوین دیدگاه کارساز برای آینده. این هشت مورد باید در هر مرحله 

 (.1060نژاد و همکاران، یری منتهی گردد )حسنگو به نتیجهاز فرآیند اجرا ارزیابی شود 

بندی ریزی، در گام نخست با استفاده از ابزار ماتریس سوآت برای شناسایی، طبقهگیری از این فرآیند برنامهدر مسیر بهره

ت ابزاری اس سوآتو تحلیل عوامل راهبردی محیط درونی و بیرونی این حوزه استفاده شده است. تکنیک یا ماتریس 

های ها و قوتهای موجود در محیط خارجی یک سامانه )سیستم( و بازشناسی ضعفبرای شناخت تهدیدها و فرصت

(، این روش هم برای 1081داخلی آن، به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل سیستم )گلکار، 

 ا و تهدیدها( ابزاری هها( و هم محیط بیرونی )فرصتها و ضعفتحلیل محیط درونی )قوت

 

زاران گریزان و سیاستگیری به برنامههای تصمیمیافته به مساله است که در موقعیتعمومی است و رویکردی سامان

توانند بر آینده هر فعالیتی تاثیرگذار باشند، به عنوان ترین عوامل محیط درونی و بیرونی که میکند. مهمکمک می

شوند )هاال، بندی شده فهرست میبه صورت خالصه و جمعماتریس سوآت که در تحلیل  عوامل راهبردی مطرح هستند

1336.) 

هایی همان منابع و توانایی مربوط به صادرات استان خراسان رضوی در حوزه گیاهان دارویی،های قوت ها:قوت .1

ها به منظور ایجاد د از آننتوانو میدارد  صادرکنندگان و مسئوالن و نهادهای مربوط به صادرات قرار است که در اختیار

  د.ناستفاده کن و صادراتی یک مزیت رقابتی

ا ضعف ها می تواند ب تواند به عنوان یک ضعف تلقی شود.می، های کلیدینبودن بعضی از توانایی ها:ضعف .1

 تاثیر گذاری بر محیط داخلی و حتی خارجی صادرات و توسعه آن را دچار مشکل کند.

و موجب شود تا  تواند تهدیدهایی را در پی داشته باشدییر در متغیرهای خارجی و محیطی میتغ تهدیدها: .0

 ها را  خطری جدی در راه صادرات خود بدانند.صادرکنندگان احساس خطر نمایند و آن
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های تهای جدیدی را برای مدیران شرکتواند فرصتشناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی می ها:فرصت .4

 توانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشدها مینمایان سازد و همین فرصت ه و خود صادرکنندگانصادرکنند

 .باشند صادرات

با استفاده  تسوآگیری و موقعیت راهبردی، نتایج پس از شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت، برای تعیین تصمیم

لیل خواهند شد. در این مدل به هر یک از عوامل راهبردی به تفکیک تجزیه و تح IEAاز ابزار آنالیز درونی و بیرونی 

)تعیین موقعیت راهبردی  IEAشود. در نهایت خروجی مدل عوامل درونی و بیرونی دو نوع امتیاز اختصاص داده می

 1راهبردی یزیرسازی برنامهگیری( با استفاده از ماتریس کمیسیستم و به تبع آن انتخاب نوع راهبرد بهینه در تصمیم

های مختلف راهبردهای شناسایی شده در تر، گزینهبندی راهبردهای پیشنهادی و انتخاب راهبرد بهینهجهت اولویت

گیرند. این ماتریس جذابیت مرحله قبل )راهبردهای تدوین شده در ماتریس سوآت(، مورد ارزیابی و قضاوت قرار می

 دهد.گونه برای انتخاب شگردهای خاص یک مبنای عینی ارائه میینکند و بدنسبی انواع راهبردها را مشخص می

 اختارس یک تشکیل که را گیریتصمیم سطوح میان روابط و تعامالت تمامی فراگیر، و جامع چارچوب با ANPتکنیک 

وح سط میان تعامالت هاکمان و اندگیریتصمیم سطوح معرف هاخوشه گیرد. در نظر تواندمی دهد،می ایشبکه

 (. همانطورکه1086ای، )دری و حمزه کندمی مشخص را وابستگی هاکمان جهت. دهندمی نشان را گیریتصمیم

 تارساخ شکل زیر مقایسه. باشدمی ایشبکه ساختار از ایویژه و خاص مراتبی حالت سلسله ساختار شود،می مشاهده

 دهد.می نشان ای راو شبکه مراتبیسلسله
 
 

 

 

 

 

 قایسه ساختار سلسله مراتبی و شبکه ایم. 0 شکل

 

 روی خوشه یک عناصر در مواردی که شود.می ساخته هاآن درون عناصر همراه به خوشه تعدادی از شبکه، ترینساده

 آن هک شودمی ایجاد خوشه دو بین ارتباطی پذیرند(،می اثر هااز آن گذارند )یامی اثر دیگر خوشة عناصر برخی یا همه

 بیان بازخورد چرخة عنوان به دو خوشه بین دو سویه وابستگی (1086)رحیمی و عشقی،  نامیم.بیرونی می تگیرا وابس

 و یانیک) دارد وجود درونی وابستگی شوند،می مرتبط خوشه خودشان درون عناصر به عناصر کههنگامی و شودمی

 معرفی و درشناسایی توانمی که است روشی ترینبه در حقیقت بیرونی و درونی هایوابستگی (. کاربرد1063 ی،ساالر

  .داد قرار استفاده مورد خاص، یک عامل به توجه با عوامل و هاخوشه میان در تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری مفاهیم

 

                                                      
1 : Quantitative Strategic Planning Matrix(QSPM) 
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 نتايج و بحث

ستان ترین نقاط قوت در حوزه تولید و صادرات گیاهان دارویی اشود، مهمهمانگونه که در جدول زیر مشاهده می 

خراسان رضوی از دید صادرکنندگان، تولیدکندگان و کارشناسان این حوزه باالبودن کشش تقاضای جهانی برای گیاهان 

باشد دارویی منتخب صادراتی استان، انحصار تولید در استان و مزیت نسبی در تولیدات این گیاهان دارویی استان می

اند. در واقع کارشناسان و دارای باالترین مقادیر بوده 101/3و  144/3، 161/3که به ترتیب با امتیازات نهایی 

صادرکنندگان این حوزه بر این باورند که وجود کشش تقاضای باال در بازارهای جهانی یکی از عوامل انگیزشی و بسیار 

بازارهای جهانی رود و هر  آنچه تولید وجود داشتده باشد به شرط فرآوری مناسب مهم برای صادرکنندگان به شمار می

ترین نقطه قوت معرفی شد. همچنین وجود انحصار در خواستار این محصوالت با اهمیت بوده و این نکته به عنوان مهم

ترین نقاط ضعف در حوزه تولید و صادرات گیاهان استان نیز یکی دیگر از فاکتورهای اساسی صادرات معرفی شد.  مهم

 و ارتباطات سیاسی با برخی کشورهای طرف تجارت، ناکافی بودن هماهنگیدارویی استان خراسان رضوی، مشکالت 

های خصوصی و دولتی، فرآوری گیاهان دارویی به شکل سنتی، عدم رعایت استانداردهای جهانی در الزم بین بخش

ب با رتیتکه بهطوریتولید و فراوری و بسته بندی محصوالت از دید صادرکنندگان و کارشناسان معرفی شدند. به

ترین نقاط ضعف این حوزه بیان شد. در واقع صادرکنندگان و جزء مهم 141/3و 144/3، 111/3، 161/3امتیازات 

های حوزه صادرات در استان خراسان رضوی عدم همکاری کارشناسان بر این باور بودند که مهمترین مشکالت و ضعف

. عدم رعایت استانداردهای جهانی پس از تولیدات  از باشدمناسب نهادهای مسئول و متخصصان حوزه تحقیقات می

هایی که به جذب مشتری در بازارهای جهانی منجر دیگر نقاط ضعف اصلی در این حوزه مشخص شد و در واقع فعالیت

بندی، فراوری و ... ( در این حوزه ضعیف عمل نموده است. همچنین وجود رقابت ناسالم در بین شود )نظیر بستهمی

کنندگان و فعاالن در استان سبب ایجاد یک فضای منفی بین فعاالن این عرصه شده است و سبب شده با در صادر

پا از عرصه خارج شوند. مشکالت سیاسی با کشورهای طرف تجارت دست گرفتن بازارهای جهانی صادرکنندگان خرده

ضعف پیش روی صادرات گیاهان دارویی  ایران که به نوعی به دیپلماسی خارجی ایران مربوط می شود نیز از نقاط

 معرفی می شود.
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 صادرات گیاهان دارویی استان خراسان رضویتولید و . تجزیه و تحلیل عوامل داخلی 1جدول

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

ها و تهدیدها( در حوزه تولید و صادرات گیاهان دارویی در استان خراسان ترین عوامل خارجی )فرصتجدول زیر مهم

دهد. از میان عوامل بیرونی مطرح شده ، مؤلفه رضوی را از دید صادرکنندگان و کارشناسان تولیدی مربوط نشان می

های های دولت در این حوزه، وجود تحریمریزی درست و نوسانات شدید سیاستگذاری و برنامهاستعدم وجود سی

 عوامل داخلی
ضرایب وزنی 

 نرمال شده
 درجه اهمیت

 (2تا  9)بین 
امتیاز وزنی 

 نهایی

    نقاط قوت

 184/1 4 129/1 وجود اقلیم مناسب در استان
 914/1 2 128/1 باالبودن کشش تقاضاي جهانی براي گیاهان دارویی استان

 111/1 4 12۱/1 ارزش اقتصادي نسبتا باالي تولیدات استان
 128/1 4 142/1 هاي فرآوريوجود متخصصان آگاه در زمینه آخرین شیوه

 922/1 3 128/1 انحصار تولیدات در استان
 934/1 3 122/1 تولیدات استان وجود مزیت نسبی در

    نقاط ضعف

 4۱9/1 2 192/1 هاي دولتی و خصوصیو ارتباطات الزم بین بخش ناکافی بودن هماهنگی
 422/1 2 191/1 فرآوري محصوالت به روش سنتی

 429/1 2 199/1 بنديعدم رعایت استانداردهاي جهانی در تولید و فراوري و بسته
 994/1 4 1۱۱/1 صنفی تولید و تجارت هاينبود و ضعف تشکل

 929/1 3 127/1 هاي مناسب صادرات به خصوص در مناطق ویژه اقتصادينبود زیرساخت
 121/1 9 121/1 ملی توسعه صندوق منابع از صادرات بخش منديبهره عدم

 938/1 3 129/1 صادرکنندگان به صادراتی جوایز و هامشوق پرداخت عدم
 119/1 4 128/1 ه  رونق تولید گیاهان دارویینبود برنامه جامع

 924/1 2 13۱/1 صادرات براي بانکی تسهیالت سود باالي نرخ
 419/1 3 197/1 ارزي انتقاالت و نقل خصوص در بانکی مشکالت

 414/1 2 1۱9/1 طرف تجارت کشورهاي از برخی با سیاسی مشکالت
 9۱۱/1 ۱ 139/1 صادرات تمقررا و هابخشنامه در مکرر تغییرات و ثباتیبی

رقابت ناسالم در بین صادرکنندگان و فعاالن و وورد نامناسب به بازارهاي 
 صادراتی

124/1 2 998/1 

هاي نوین عدم آشنایی کافی و عدم استفاده از تجارت الکترونیک و روش
 بازاریابی

1۱1/1 3 9۱4/1 

 944/1 3 121/1 شناخته نبودن برندهاي  ملی گیاهان دارویی
 917/3  9 جمع
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ترین مهم 181/3و  101/3، 161/3سیاسی و اقتصادی و ضعف در دیپلماسی خارجی دولت به ترتیب با امتیازات نهایی 

روند. در واقع صادرکنندگان و میروی صادرات گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی به شمار تهدیدهای پیش

ریزی درست از سوی دولت و نهادهای گذاری و برنامهاند که عدم وجود سیاستکارشناسان این حوزه بر این باور بوده

ترین تهدیدهای حوزه صادرات استان به های سیاسی اقتصادی از سوی دیگر مهممربوط از یک سو و وجود تحریم

 یبرا کاربردی تحقیقات های بیرونی مطرح شده در این حوزه، گسترشرود.  از میان فرصتبازارهای هدف به شمار می

های تترین فرصتولید به عنوان مهم افزایش منظور به متخصص و کردهتحصیل کار تولیدی و نیروی کیفیت بهبود

ند. در واقع کارشناسان بر ابیرونی پیش روی حوزه صادرات استان از سوی صادرکنندگان و کارشناسان برگزیده شده

اند که با وجود بازارهای زیاد و همچنین کشش باالی این بازارها مشکلی برای فروش و صادرات استان این باور بوده

وجود ندارد، به شرطی که نیروی کار تحصیل کرده در این حوزه تربیت شود و استاندارهای جهانی در این حوزه رعایت 

 شوند.

 حلیل عوامل خارجی صادرات گیاهان دارویی  استان خراسان رضوی. تجزیه و ت1جدول

 عوامل خارجی
ضرایب وزنی 

 نرمال شده
 درجه اهمیت

 (2تا  9)بین 
امتیاز وزنی 

 نهایی

    تهدیدها

تولید و توسعه و فراوري گیاهان دارویی رونق توجه کشورهاي جهانی به 
 در جهان

199/1 3 983/1 

 479/1 ۱ 1۱2/1 هاي دولتریزي و تغییرات سیاستهگذاري و برنامنبود سیاست
 439/1 2 1۱1/1 هاي سیاسی و اقتصاديوجود تحریم

 984/1 ۱ 139/1 ضعف در دیپلماسی خارجی دولت
 184/1 4 129/1 هاي بهداشت صادراتیافزایش روزافزون شاخص

 979/1 2 122/1 رقابتی مزیت تعیین عامل عنوان به دانش و نوآوري بودن پائین
 118/1 4 121/1 ظهور و بروز رقباي جدید
 919/1 4 1۱3/1 نوسانات شدید نرخ ارز

 9۱1/1 3 1۱1/1 خام فروشی
 178/1 4 131/1 عوارض گمرکی و مالیات بر صادرات و بروکراسی صادرات

    هافرصت

 194/1 4 139/1 بازاریابی و صادرات تولید، هاي مدریتحمایت از تأسیس شرکت
 927/1 3 121/1 رهاي جهانی گسترده جهت صادرات و ورود ارز به کشوربازا

 977/1 3 1۱1/1 گسترش تحقیقات کاربردي براي بهبود کیفیت تولیدي
 927/1 3 121/1 ايتقاضاي نسبتا باالي بازارهاي جهانی و منطقه

 9۱1/1 3 1۱3/1 کرده و متخصص به منظور بهبود بازاریابی و تجارتنیروي کار تحصیل
 918/1 4 1۱2/1 توجه دولت به صادرات گیاهان دارویی و گسترش آن

 998/1 4 1۱1/1 المللیهاي بینامکان حضور موثر در نمایشگاه
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 هاي تحقیقمأخذ: یافته

( EFEو  IEFهای در ادامه با استفاده از مجموع امتیاز نهایی دو ماتریس عوامل داخلی و خارجی )امتیاز نهایی ماتریس 

ید و صادرات گیاهان دارویی استان خراسان رضوی مشخص (، موقعیت راهبردی در تولIEخارجی ) -و ماتریس داخلی

گردید. با توجه به چهار دسته راهبرد قرارگرفته در ماتریس سوات و با توجه به قرارگرفتن جمع امتیازات وزنی ماتریس 

بندی  اولویت 0شود.  جدول باشند، راهبرد رقابتی انتخاب میمی 166/0و  641/1عوامل داخلی و خارجی که به ترتیب 

 استراتژی های رونق تولید و صادرات گیاهان دارویی استان خراسان رضوی را نشان می دهد.

 

 ANPخراسان رضوی بر اساس روش  های توسعه صادرات گیاهان دارویی استان.  ترتیب اولویت استراتژی0جدول                   

 هااولویت
 وزن

 استاندارد
 هااستراتژي

 در رونق تولید بنديانداردهاي جهانی فراوري و بستهرعایت است 92۱/1 9
 بازاریابی و صادرات تولید، هاي مدیریتحمایت از تاسیس شرکت 991/1 4
 در توسعه برنامه هاي تولیدي جلوگیري از تداخل وظیفه در ارگان هاي دولتی 99۱/1 3
 ي هدفالمللی در بازارهاهاي بینحضور فعال در نمایشگاه 919/1 2
 فعال تر شدن دیپلماسی خارجی ایران همسو با منافع صادراتی 187/1 ۱

9 189/1 
لتی و دو هاي اجرایی و تحقیقاتیبا برقراري ارتباط بین بخش هاگذاريدوین سیاستت

 خصوصی

7 189/1 
توجه دولت به صادرات گیاهان دارویی و گسترش آن بدلیل ضعف تشکلهاي صنفی 

 صادرات
 فرآوري صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادي استان تولید و 178/1 8
 حذف مالیات از فعل صادرات و برقراري تعرفه هاي ترجیحی 1۱۱/1 1
 توسعه روابط سیاسی مثبت با کشورهاي طرف تجاري بر اساس پتانسیل ها 1۱۱/1 91

99 12۱/1 
ابت وسعه رقتسهیالت حمایتی از صادرات به منظور کاهش قیمت تمام شده در راستاي ت

 پذیري

94 133/1 
انتخاب روش مناسب ورود به بازار خارجی بر اساس مشخصات بازار هدف و توانمندي ها 

 در رونق تولید شرکت
 مأخذ: یافته هاي تحقیق            

 

 

 

 918/1 4 1۱2/1 مندي از منابع مالی و دریافت وامامکان بهره
 99۱/1 3 1۱۱/1  کشورها دیگر با اقتصادي و سیاسی روابط بهبود

 9۱3/1 3 1۱9/1 رهاو دسترسی به بازا در رونق تولید مناسب استان موقعیت جغرافیایی
 129/4  9 جمع
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 نتيجه گيري و پيشنهادات

ریت مدی هایشرکت تاسیس از مایتبندی در ورنق تولید، حبسته و فراوری جهانی استانداردهای در این پژوهش رعایت

دولتی در راستای برنامه های حمایتی تولیدی،  های ارگان در وظیفه تداخل از صادرات، جلوگیری و بازاریابی تولید،

 منافع با همسو ایران خارجی دیپلماسی شدن تر هدف، فعال بازارهای در المللیبین هاینمایشگاه در فعال حضور

 ولتد خصوصی، توجه و دولتی تحقیقاتی و اجرایی هایبخش بین ارتباط برقراری با هاگذاریسیاست صادراتی، تدوین

 محور راتصاد فرآوری و صادرات، تولید صنفی تشکلهای ضعف بدلیل آن گسترش و دارویی گیاهان تولید و صادرات به

 سیاسی روابط ترجیحی، توسعه ایه تعرفه برقراری و صادرات فعل از مالیات استان، حذف اقتصادی ویژه مناطق در

  شده تمام قیمت کاهش منظور به صادرات از حمایتی ها، تسهیالت پتانسیل اساس بر تجاری طرف کشورهای با مثبت

پذیری به ترتیب جز استراتژی های توسعه تولید و صادرات گیاهان دارویی استان خراسان  رقابت توسعه راستای در

حلیل شبکه ای معرفی شد. تجزیه و تحلیل داده ها در حین جمع آوری اطالعات نشان داد رضوی با استفاده از الگوی ت

که در هر دو بخش خصوصی و بخش دولتی انگیره الزم و کافی برای توسعه تولید و رونق آن و صادرات گیاهان دارویی 

خصوصی ارائه راهکارهای مناسب  در استان خراسان رضوی وجود دارد. بر این اساس به گواه نظرات کارشناسان دولتی و

 جهت برون رفت از مسائل و مشکالت فعلی پیش روی تولید و تجارت گیاهان دارویی ایران و استان و مستندسازی

 ییدارو گیاهان تولیدی فرآیند هایویژگی استانداردسازی و آن هایفرآورده و دارویی گیاهان از استفاده دقیق و علمی

محصوالت در راستای تحقق  این خارجی و داخلی بازارهای  در پذیررقابت حضور و تولید توسعه برای های آنفرآورده و

 .است نشده آن به الزم توجه تاکنون که است ضروری و الزم اقدامی شعار رونق تولید
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