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چکیده
این در.انجام شدچرداولشهرستاندرییداروگیاهانبامرتبطيکارهاوکسببندياولویتوییشناساهدفباپژوهشاین

کمتر- غالبیقیتلفيالگواز،هاروشینایانمازوکیفی- یکمپژوهشیبیترکيهاروشازموضوعیتماهبهتوجهباپژوهش
يهاروشیانمازوقیعمنیمههاي مصاحبهازیفیکپژوهشيهاروشبیندرشد.استفادهيامرحلهدوطرحقالبدروغالب

وییدارواهانیگنظرانصاحبپژوهشیفیکمرحلهدريآمارهجامعشد.استفادهیمایشیپ-یفیتوصروشازی،کمپژوهش
جامعهاند.شدهدادهمشارکتپژوهشدرهدفمنديریگنمونهروشبهآنانازنفر12تعدادکهاندبودهالمیااستانياقتصادکارشناسان

استفادهباوبرآوردنمونهنوانعبهآنانازنفر50کوکرانفرمولازاستفادهباکهاندبودهکارشناسانازنفر84تعدادیکممرحلهآماري
رحلهمنتیجهبراساسکهبودايپرسشنامهیکممرحلهدرهادادهگردآوريابزاراند.شدهانتخابسادهتصادفیگیرينمونهروشاز

یی ایپاگردید.ییدأتمجرباستادانونظرانصاحبازجمعینظربراساسآنرواییوشدهطراحیپژوهشپیشینهبررسیوکیفی
پرسشنامهیی ایپابودنمناسبانگریبکهآمددستب91/0،کرونباخي آلفاآزمونمحاسبهوspssافزارنرمازاستفادهباپژوهشابزار
وپودرکن،خشککارگاه،داروییگیاهانکاشتکهدادنشاننتایج.شدانجامspssافزارنرمازاستفادهباهادادهتحلیلوتجزیه.بود

وکسببرترهاياولویتجزءترتیببه؛(سقز)بنهیعیطبآدامسدیتولکارگاهو؛کلزايبندبستهويریگروغنکارگاهر؛یسيبندبسته
بودند.داروییگیاهاننهاییفرآوريوثانویهفرآورياولیه،فرآوري،خدماتیوتولیديکارهاي

.نهاییفرآوريثانویه،فرآورياولیه،فرآوري،کاروکسبدارویی،گیاهانکلیدي:هايواژه

مقدمه
شیافزای توجهقابلزانیمبهیی دارواهانیگمصرف

شرفتهیپي کشورهاي سوازشدهارائهآمارواستافتهی
Nemati(استنکتهنیادیمؤزین peykani & Jalilian,

ازکشورهانیاممرد% 90اکنونهمکهيطوربه).2012
Rashidi(کنندیماستفادهی اهیگي داروها et al.,

انواعيریگبکارر،یاخهايسالطولدر).2011
يکشورهاازياریبسدرنیگزیجا- مکملطبهاي روش

یاهیگيداروهايریبکارگاست.داشتهيصعودروندایدن
طوربهيالدیم90دههتا30دههازمتحدهاالتیادر

استشدهبرابر27ازشیبوافتهیشیافزامداوم
)Moradi Lake et al., داروهايازچهارمیک).2008
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شاملراشدهنسخهجدیدداروي120حدودکهمرسوم
زاشدهمشتقفعالترکیبیکحداقلحاويشود،می

Ahvazi(باشندمیگیاهان et al., %60ازشیب.)2008
استفادهبهلیتماهایسیانگل%74وکیبلژوآلمانمردم

آماربراساسنکهیاضمن.دارندیاهیگيهادرماناز
ژهیوبهجهانمردم%80ازشیب،یجهانبهداشتسازمان

،افتادهدوروریفقینواحوسعهتوحالدريکشورهادر
نیمأتییدارواهانیگازراخوديازهایننیترعمده

Kashfi(کنندمی Bonab, 9000اربیشهرساله.)2010
آمریکا،واروپاییکشورهايدرگیاهیفرآوردهنوع

Heidarzade(شودمیعرضهبازاربهوساختهترکیب،

Rizi et al., ییدارونگیاهاتولیدوورشپر).2015
پیشرفتدرجامعهسالمتبهکمکضمنندامیتو

Govil(باشدشتهداییاسزبهنقشيدقتصاا & Singh,

احیايبهتوجهباگیاهیداروهايبازار).2010
بادرمان،وبهداشتهاي سیستمتغییروسنتیهاي روش

اینشدهباعثکهاستکردهرشدچشمگیريسرعت
شوندبرخوردارنیزباالییاقتصادياهمیتازگیاهان

)Sen et al., خواروبارسازمانگزارشبه).2011
سالدرداروییگیاهانجهانیتجارتارزشجهانی،
2050سالدرواستبودهدالرمیلیاردصدحدود2002

Kashfi(رسیدخواهددالرتریلیونپنجرقمبه Bonab,

27حدودمجموعاز1997سالدرکایآمردر).2010
در ی سنتي هادرماني براشدهانجامنهیهزدالرونیلیب

ی اهیگي هادرمانبهمربوطآن،دالرونیلیب24/3حدود
کشورهای برخدرشدهعرضهي داروها%80است.بوده
یی دارواهانیگدیتولوپرورش.دارندی اهیگأمنش

وییزااشتغالدرجامعه،سالمتبهکمکضمنتواندیم
Rashidi(باشدداشتهیمهمنقشنیز ینفتریغصادرات et

al., بهشدته برانیااقتصادکهیی آنجااز).2011
ي رهایمتغوهابخشتمامواستوابستهی نفتي درآمدها

هستندمتأثرنفتبخشازی توجهقابلزانیمبهي اقتصاد
)Ebrahimi & Ghanbari, توسعهویجادا،)2009

يهابخش)SMEs(متوسطوکوچکيهابنگاه

علتبهییروستامناطقدرخدماتوصنعتي،کشاورز
ازیگروهيبراتوانندیمباال،ییزااشتغالیتماه

مولداشتغالجوانان،وآموختگاندانشیژهوبهییانروستا
کندیجاداموقتاشتغالی،فصلیکارانبيبراودائمو
)Mohapatra et al., کارهايوکسبکهآنجااز).2007

گوناگوناهدافهمانندهاییشاخصهمتوسطوکوچک
بهکمتريتمایلومتنوعمنابعبهنیازوبوده

الزمدارند،نیازکمتريگزاريسرمایهوپذیريریسک
کارهاوکسبایناندازيراهدرگريتسهیلمقولهاست

Memili(گیردقرارتوجهوردم et al., وکسب).2015
اسیمقدرییجوصرفهنظرازمتوسطوکوچککارهاي

يبرتربزرگعیصنابهنسبتداتیتولازیبخشدرد،یتول
حدازدیتولواحداگرکهانددادهنشانمطالعاتدارند.

شد.خواهدییکارآعدمموجبشود،بزرگتریمشخص
وغربيکشورهادرياقتصاديواحدهاشدنکوچک

مستقلي واحدهابهبزرگمؤسساتیسازمانمیتقس
شماربهياقتصاديقانونمندنیاازییهانمونهکوچک،

,Sahraeian(رودمی بهتوجهراستا،ایندر.)2001
دارد،وجودآنهاصادراتبرايبالقوهامکانکهکاالهایی

اشارهداروییگیاهانبهتوانمیجملهآنازضروریست.
Kashfi(کرد Bonab, محصوالتانیمنیادر).2010

نقشبرعالوهیصنعتوییدارواهانیگیمرتعویجنگل
ییبسزاتأثیرتوانندیم،دارندیداخلاقتصاددرکهیخاص

,Nakhai(باشندداشتهیرنفتیغصادراتامردر 2011(.
گیاهیتنوعواقلیمیشرایطداشتنباایرانکشور

90تا60حدودحاضرحالدراروپا،ازبهترمراتببه
خودبهراداروییگیاهانجهانیتجارتزادالرمیلیون

توسعهدرییدارواهانیگجایگاه.استدادهاختصاص
کهاستيحدبه،ییزااشتغالویطیمحستیز،ياقتصاد

درژهیوبهراآنيایاحوقیتعمروندامروزهتواندیم
ازیکیعنوانبه،یرنفتیغصادراتشیافزاجهت
مورد توجهکشوردریملقتصاداتوسعهیاصليهاشاخه

Kashfi(قرارداد Bonab, 2010(.Bagheri)2008(در
درآنییزااشتغالوییدارواهانیگعنوانتحتايمقاله
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متوسططوربهکهرسیدنتیجهاینبهاصفهان،ناستا
اهانیگدیتولهکتارهردرکاريروینروز- نفر23/71

ايمقالهدر)Nakhai)2011.باشدمیکارریدرگییدارو
اهانیگداتیتولدري گذارهیسرماي هاتیقابلعنوانتحت
استاندري اقتصادرونقویی زااشتغالبرايیی دارو

،يگذارهیسرماقابلمناطقیبرخیمعرفبهکرمان
اهانیگاستفادهمورديهاقسمتویعیطبهايشگاهیرو

رانیاپهناورکشوراست.پرداختهاستاننیادرییدارو
ی میاقلتنوعي دارالومترمربعیک1648000مساحتبا

,Mesdaghi(استیی باالاریبس دارویی،گیاهان.)2004
تشکیلراایرانگیاهیهاي گونهاز توجهیقابلدرصد

,Mozafarian(دهندمی ازمیاقل11وجود.)2013
روز300ازي برخوردارجهان،شدهشناختهمیاقل13

درجه50تا40يدمااختالفوسالدری آفتاب
کشور،درنقطهنیگرمترونیسردترانیمي گرادیسانت
لحاظبهرانیاپهناورکشوري براي مساعدطیشرا
فراهمفردبهمنحصرکیاکولوژکیازي مندبهره
یاهیگگونههزار8تا6تاکنونرانیادراست.کرده

امااست.فردبهمنحصرخودنوعدرکهشدهشناخته
ياقتصادمحاسباتدریملثروتنیابهاهگچیهسفانهأمت
ستیحالدرنیا، نشدهدادهالزميبهایطیمحستیزو

،ندارندرارانیالقوهابتوانکهگریديکشورهاکه
انددادهانجامنهیزمنیادرکالنهاييگذارهیسرما

)Kashfi Bonab, فرآوريوکشتبهتوجه.)2010
،کشوراقتصادوضعبهبودضمنتواندیمییدارواهانیگ

تواندیمنیاکهشودیرنفتیغصادراتشیافزاسبب
ی وسعتباالمیااستانباشد.کشورتوسعهراهدرمهمیگام

مساحتاز%4/1حدودلومترمربعیک20150حدود
,Mahmodin(استدادهاختصاصخودبهراکشور

یبارندگزانی(میمیاقلتنوعبهتوجهبااستاننیا).2004
ايغنازکیتوپوگرافطیشراوحرارت)درجهوانهیسال
پوششنظرازکهيورطبه؛استبرخورداریخوبیشیرو
گونه50تنهاکهاستیاهیگگونه1000يدارایاهیگ

سالهکیویعلف،يابوتههیبقوايدرختچهویدرختآن،

استان،درموجودیاهیگگونه1000ازوهستند
,Mozafarian(هستندییداروگونه150 2008(.

Darvishniaدادندنشانپژوهشیدر)2012(همکارانو
ایالم،قالرنگومانشتشدهحفاظتمنطقهدرکه

دارد.وجودیاهیگگونه231وجنس156ره،یت52
استالمیااستانيهاشهرستانازیکیچرداولشهرستان

پوششنظرازودارد،قراراستانیشرقشمالدرکه
بسیاریخوراکوییدارویاهیگگونهي دارا،یاهیگ

درخودروصورتبهاهانیگنیابیشترکهاستزیادي
وقالجهخورمه،بانکول،لنه،چونچرداوليهاکوه

وجودتوانیمشهرستانيایمزاازدارند.وجودوردالن
يبرخورداروییدارواهانیگکشتيبرامناسبطیشرا

مبادالتگسترشيبرارا مناسبيمرزتیموقعاز
بابرد.ناممهرانمرزقیطرازعراقکشوربایبازرگان
تولیدبرايشهرستاناینیعیطبهاي توانمنديبهتوجه

مردمشتریبچههرکردنآشناباتوانیم،ییدارواهانیگ
يبرارانهیزمآنها،یدرمانخواصوییدارواهانیگبا

يادیزتفاوتوجودبا.کردفراهمیداخلبازارگسترش
وخامصورتبهییدارواهانیگياقتصادارزشنیبکه

جادیاباتوانیم،داردوجودآنهاشدهفرآوريشکلهاي
ییزااشتغالامکانبرعالوه،اهانیگنیافرآوريکارخانه

کشورازخامصورتبهاهانیگنیاخروجمانعشتر،یب
يبندبستهویلیتبدعیصناجادیاباتوانمینیهمچنشد.

وهمجوارهاياستانبهصادراتيبرارانهیزم،مناسب
نیاولرسدمینظربه.کردفراهمهیهمسايکشورهایحت

اهانیگازاستفادهبااشتغالودیتولرونقجادیايبراگام
يکارهاوکسبياندازراههاي نهیزمییشناسا،ییدارو

سفانه أمتموضوعتیاهموجودبا.باشدمیییدارواهانیگ
يکارهاوکسبییشناسانهیزمدرشیپژوهتاکنون

هاي پژوهشاندكواستنشدهانجامییدارواهانیگ
سایردرکارهاوکسبشناساییزمینهدرشدهانجام
Ahmadiاست.بودهکارآفرینیواشتغالهاي حوزه

کارهايوکسبشناساییعنوانباپژوهشیدر)2014(
ایالم،شهرستانروستاییجوانانبرايغیرکشاورزي
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غیرکشاورزي،خدماتیکارهايوکسبهاي اولویت
معادنوگردشگريودستیصنایعغیرکشاورزي،صنایع

باپژوهشیدر)Vahedi)2015.استکرده معرفیرا
ي کشاورزبخشی لیتبدعیصناتوسعهي بندتیاولوعنوان
ایالماستانهايشهرستانازیکهربرايالم،یااستان

است.کردهمعرفیتبدیلیصنایعاولاولویت10
Moradnezhadi)2016(شناساییعنوانباپژوهشیدر

برايمناسبخانگیکارهايوکسببندياولویتو
خانگیکارهايوکسبالم،یااستانیی روستامناطق
تبدیلیصنایعکشاورزي،هاي زیربخشدراولویتداراي

ایالماستانهاي شهرستانازیکهربرايدستیصنایعو
اقتصادي،هاي فعالیتکهآنجااز.استکردهمعرفیرا
لحاظازعام،طوربهامکاناتومنابعوخاصطوربه

برخوردارنامطلوبیتمرکزدرجهازفضاییتوزیع
خاصهاي ویژگیبامتناسبمنطقههربنابراین،باشند،می

گونههرالزمهکهاستايویژههاي برنامهنیازمندخود
مناطقموجودوضعیتشناساییزمینه،ایندراقدامی
استمناسبعلمیهاي روشبراساسمختلف

)Faraji Sabokbar, درتاکنوننکهیابهتوجهبا).2015
يکارهاوکسبییشناسامورددرچرداولشهرستان

باپژوهشاین،استانجام نشدهپژوهشیییدارواهانیگ
گیاهانکارهايوکسببندياولویتوشناساییهدف

یمعرفجهتدریگامبتواندتااستشدهتدویندارویی
درییدارواهانیگحوزهدرینیکارآفرهاينهیزم

بردارد.چرداولشهرستان

هامواد و روش
شناسیروش

منظرازراپژوهشنیای شناسروشمیبخواهاگر
این م،یینمامشخصی فیکوی کمي هاپژوهشمیپارادا

هاي روشمیانازوترکیبیي هاروشقالبدرپژوهش
غالبیکممرحله.استبودهغالبکمتر- غالبترکیبی

روشازی کمپژوهشي هاروشانیمازواستبوده
کهکیفیمرحلهدراست.شدهاستفادهی شیمایپ- یفیتوص

استفادهعمیقنیمههاي مصاحبهازاست،دهبوغالبکمتر
پژوهشکیفیمرحلهآماريجامعهاست.شده

اقتصاديکارشناسانوداروییگیاهاننظرانصاحب
روشبهآنانازنفر12تعدادکهاندبودهایالماستان
دادهمشارکتپژوهشدربرفیگلولهدهدفمنگیرينمونه
نیزپژوهشاینیکممرحلهآماريجامعه.اندشده

وکشاورزيهايحوزهدرموضوعبامرتبطکارشناسان
نفر84تعدادبهچرداولشهرستاناداراتدرطبیعیمنابع
انجامازپسنمونهحجمنییتعی،کممرحلهدراند.بوده

برآوردنفر50کوکرانفرمولازاستفادهبا،آزمونشیپ
وانتخابساده،گیرينمونهروشازاستفادهباکهگردید
،اطالعاتگردآوريبرايند.اهگرفتقرارمطالعهمورد

مرحلهنیزوموضوعپیشینهبررسیبراساسايپرسشنامه
روایینظرازپرسشنامهروایی.شدتدوینپژوهش،کیفی

متخصصان،ونظرانصاحبدیدگاهومحتواییوظاهري
وspssافزارنرمتوسطپژوهشابزارییایپا.گردیدتأیید

انگریبکهآمددستبدرصد%91کرونباخ،يآلفاآزمون
باهادادهلیتحلوهیتجز.بودپرسشنامهبودنمناسب
مطالعه،ایندر.شدانجامspssافزارنرمازاستفاده
فرمولازمناسب،نتیجهیکبهرسیدني براگرانپژوهش
بابتوانکهکردند استفاده)1387(همکارانوواحدي
هراندازيراهپذیريامکانوضرورتمیزانگرفتندرنظر
بهاقدامشده،شناساییکارهايوکسبازیک 

منطقهدرداروییگیاهانکارهايوکسببندياولویت
نتیجهیکبهرسیدنبرايکهآنجااز.کنندمطالعهمورد

درداروییگیاهانکارهايبندياولویتمورددرمناسب
بهتنهاتوانستندنمیپژوهشگرانمطالعه،موردمنطقه
ونماینداستنادکارهاوکسباندازيراهضرورتمیزان
پذیريامکانمیزانرورت،ضانمیزبرافزونکهبودالزم
گرفتهنظردرنیزمطالعهموردمنطقهدرکارهاوبکس

پژوهشهدفکهآنجاییازدیگر،عبارتبهشود.
تنهابود،داروییگیاهانکارهايوکسببندياولویت

ازتر)پایینپراکندگی(ضریبکارهاوکسببااليامتیاز
وکسبزیرارسید.نمینظربهکافیضرورتنظر
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اندازيراهبرايوگرفتندمیقراراولویتدرباید کارهایی
امکانکهشدند میمعرفیمطالعهموردمنطقهدر
وجودهمتر)پایینپراکندگی(ضریبآنهااندازيراه

فرمولازهدف،اینبهرسیدنبرايبنابراینباشد.داشته
داروییگیاهانکارهايوکسببندياولویتي برازیر

وضرورتپراکندگیضریببودنترپایینبراساس
.گردیداستفادهپذیريامکان

کارهايوکسبازیامتمحاسبهی چگونگ-1فرمول
:اولویتداراي

2

2

1

1


ss

I 

فرمول:نیادرکه
S1=؛کاروکسباندازيراهترضرواریمعانحراف
μ1=کار؛وکسباندازيراهترضروي ارتبهنیانگیم
S2=کار؛وکسباندازيراهپذیريامکاناریمعانحراف
μ2=کار؛وکسباندازيراهپذیريامکاني ارتبهنیانگیم

I=است.کاروکسباولویتنمره
وکسبکردنمشخصبرايپژوهشایندرترتیببدین
شهرستاندراندازيراهبرايمناسبداروییگیاهانکارهاي

ایناندازيراهضرورتمیزانمحاسبهبهاقدامچرداول،
استفادهباآناندازيراهپذیريامکانمیزاننیزوکاروکسب

دستیابیبراينیزبعدمرحلهدراست.شدهتغییراتضریباز
ضریبمیانگینجمعمحاسبهبهاقدامدقیق،نتیجهیکبه

وکارهاوکسبپذیريامکانوضرورتتغییرات
است.شدهآنهابنديولویتا

نتایج
باپژوهشاینگردید،اشارهمقدمهدرکهگونههمان

گیاهانکارهايوکسببندياولویتوشناساییهدف
ابتداهدف،اینبهرسیدنبرايبود.شدهتدویندارویی

حوزهنظرانصاحبازاستفادهباپژوهشاولمرحلهدر
با،پژوهشموضوعپیشینهبررسینیزوداروییگیاهان

آن،هاي توانمنديومطالعهموردمنطقهگرفتننظردر
مطالعهموردمنطقهبرايمناسبگیاهانکارهايوکسب

ازاستفادهبانیزپژوهشدوممرحلهدرگردید.شناسایی
بهاقداممطالعه،موردزمینهباطمرتبکارشناساندیدگاه
شناساییداروییگیاهانکارهايوکسببندياولویت

بهپژوهش،از آمدهدستبنتایجادامهدرگردید.شده
.استآمدهداروییگیاهانکارهايوکسبنوعتفکیک

ییدارواهانیگخدماتیوتولیدييکارهاوکسب
وتولیـدي کارهـاي وکسـب ضرورتوپذیريامکان
ــدماتی ــانخ ــیگیاه ــتاندرداروی ــرداولشهرس درچ

اطالعــاتکــهگونــههمــاناســت.شــدهآورده1جــدول
تحقیقـات واحـدهاي پذیريامکاندهدمینشان1جدول

در302/0تغییـرات ضـریب باداروییگیاهانزمینهدر
ترتیـب بهبعديهاياولویتدرد.گیرمیقراراولاولویت
و303/0تغییراتضریبباداروییگیاهانکاشتشرکت
ضـریب بـا دارویـی گیاهـان نشـاء وبـذر تولیـد شرکت

وکسبضرورتمورد درگیرد.میقرار333/0تغییرات
کاشتشرکتدارویی،گیاهانخدماتیوتولیديکارهاي
اولاولویتدر169/0تغییراتضریبباداروییگیاهان

وبـذر تولیـد شرکتترتیببهبعديهاياولویت.باشدمی
واحدهاي249/0تغییراتضریبباداروییگیاهاننشاء

تغییـرات ضـریب بـا دارویـی گیاهانزمینهدرتحقیقات
نشـان 1جـدول درکهگونههمانگیرد.میقرار273/0
بذرتولیدشرکتدارویی،گیاهانکاشتشرکتشدهداده

زمینـه درتحقیقـات واحـدهاي وداروییگیاهاننشاءو
نظـر ازهـم وپـذیري امکـان نظرازهم،داروییگیاهان

وکسـب سـایر بـه نسبتبرتريهاياولویتدرضرورت
گرفتند.قرارخدماتیوتولیديکارهاي
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چرداولشهرستاندرییدارواهانیگخدماتیوتولیدييکارهاوکسبضرورتوپذیريامکان-1جدول

کسب و کار
نمرهاندازيضرورت راهاندازيپذیري راهامکان

اولویتشاخص میانگین
ايرتبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

میانگین
ايرتبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

64/3102/1302/088/3062/1273/0575/02واحدهاي تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی
54/3073/1303/022/4715/0169/0472/01کسب و کار کاشت گیاهان دارویی

54/3182/1333/096/3989/0249/0582/03کسب و کار تولید بذر و نشاء گیاهان دارویی
کسب و کار حمل و نقل گیاهان دارویی 

06/3132/1369/062/3008/1278/0647/04(به صورت تخصصی)

34/3287/1385/082/3082/1283/0668/05کسب و کارهاي بازاریابی گیاهان دارویی

چرداولشهرستاندرییدارواهانیگاولیهفرآورييکارهاوکسبضرورتوپذیريامکان-2جدول

کسب و کار
نمرهاندازيضرورت راهاندازيپذیري راهامکان

اولویتشاخص میانگین
ايرتبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

میانگین
ايرتبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

30/4953/0221/036/4851/0195/0416/01بندي سیرکن، پودر و بستهخشککارگاه 
66/3022/1279/073/3995/0266/0545/02بندي گشنیزکن و بستهکارگاه خشک

76/3128/1300/082/3950/0248/0548/03گاوزباناي گلکارگاه تولید دمنوش کیسه
87/3172/1302/072/3097/1294/0596/05بندي دانه اسپندکارگاه بسته

64/3120/1307/051/3023/1291/0598/06بندي جودوسرید آراد و بستهکارگاه تول
60/3125/1312/042/3126/1329/0641/07پز)بندي نخود سبز (نیمکارگاه تولید و بسته

71/3173/1316/086/3021/1264/0580/04بیانبندي ریشه شیرینکن، پودر و بستهکارگاه خشک
50/3165/1332/046/3232/1356/0688/011بندي دانه رازیانهکارگاه پودر و بسته

59/3257/1350/062/3086/13/0650/08بندي شنبلیلهکن و بستهکارگاه خشک
58/3269/1354/053/3177/1333/0687/012اي بابونهکارگاه تولید دمنوش کیسه

42/3247/1364/046/3147/1331/0695/013لیمواي بهید دمنوش کیسهکارگاه تول
04/3124/1369/002/3000/1331/0700/014بندي سماقکن، پودر و بستهکارگاه خشک

42/3279/1373/051/3175/1334/0707/015بندي دانه زیره سبز و سیاهر و بستهکارگاه پود
68/3421/1386/086/3069/1276/0662/010اي آویشنکارگاه تولید دمنوش  کیسه

38/3338/1395/078/3975/0257/0652/09بندي شویدکن و بستهکارگاه خشک
10/3229/1396/063/3253/1345/0741/016بندي کالله زعفرانکن و بستهکارگاه خشک
16/3264/14/0161/316/1366/0766/017بندي آرتیشوکن، پودر و بستهکارگاه خشک

12/3335/1427/018/3304/1410/0837/019اي اسطوخودوسکارگاه تولید دمنوش کیسه
84/2251/1440/008/3047/1339/0779/018بندي گل پنیركکن و بستهکارگاه خشک

02/3363/1451/092/2307/1447/0898/020اي بادرنجبویهکارگاه تولید دمنوش کیسه
88/2423/1494/088/2223/1424/0918/021اي مرزنگوشکارگاه تولید دمنوش کیسه
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ییدارواهانیگیهفرآوري اوليکارهاوکسب
فرآوريکارهايوپذیري و ضرورت کسبامکان

2چرداول در جدول شهرستاندرداروییگیاهاناولیه
گونه که اطالعات جدول نشان است. همانآورده شده

بنديبستهوپودرکن،خشکپذیري کارگاهدهد امکانمی
اولویت اول، کارگاهدر 221/0سیر با ضریب تغییرات 

279/0گشنیز با ضریب تغییرات بنديبستهوکنخشک
اي در اولویت دوم و کارگاه تولید دمنوش کیسه

در اولویت سوم قرار 3/0زبان با ضریب تغییرات گاوگل
بنديو بستهپودرکن،خشکگیرد. ضرورت کارگاهمی

در اولویت اول، کارگاه 195/0سیر با ضریب تغییرات 
گاوزبان با ضریب تغییرات اي گلولید دمنوش کیسهت

بنديبستهوکنخشکدر اولویت دوم و کارگاه248/0
در اولویت سوم قرار 257/0شوید با ضریب تغییرات 

نشان داده شده 1همان گونه که در جدولگیرد. می
کارگاه ، ریسيبندبستهکن، پودر وکارگاه خشک

دمنوش دیکارگاه تولو زیگشنيبندکن و بستهخشک
و هم از نظر يریپذهم از نظر امکان،گاوزبانگلياسهیک

کسب و رینسبت به سايبرتريهاتیضرورت در اولو
قرار گرفتند.فرآوري اولیه گیاهان داروییيکارها

ییدارواهانیگثانویهفرآورييکارهاوکسب
گیاهانثانویهفرآوريکارهايوکسبپذیريامکان

آورده3جدولدرچرداولشهرستاندردارویی
دهدمینشانجدولاطالعاتکهگونههماناست.شده

باکلزابنديبستهوگیريروغنکارگاهپذیريامکان
کارگاهواولاولویتدر248/0تغییراتضریب
تغییراتضریبباآفتابگردانبنديبستهوگیريروغن
مربوطسوماولویتگیرد.میقراردوماولویتدر256/0

تغییراتضریببانعناعبنديبستهوگیريعرقکارگاهبه
وگیريروغنکارگاهضرورتهمچنینباشد.می263/0
اولاولویتدر215/0تغییراتضریبباکلزابنديبسته

تغییراتضریببانعناعبنديبستهوگیريعرقکارگاهو
مربوطسوماولویتگیرد.میقراردوماولویتدر220/0

تغییراتضریبباپونهبنديبستهوگیريعرقکارگاهبه
دادهنشان3جدولدرکهگونههمانباشد.می224/0
کارگاه،کلزايبندبستهويریگروغنکارگاهشده
ويریگعرقکارگاهونعناعيبندبستهويریگعرق
نظرازهمويریپذامکاننظرازهم،پونهيبندبسته

وکسبریسابهنسبتيبرتريهاتیاولودرضرورت
.دگرفتنقرارداروییگیاهانثانویهفرآورييکارها

ییدارواهانیگنهاییفرآوري يکارهاوکسب
گیاهاننهاییفرآوريکارهايوپذیري کسبامکان

آورده 4چرداول در جدول شهرستاندردارویی
دهد اطالعات جدول نشان میگونه کهاست. همانشده

با )سقز(بنه طبیعیپذیري کارگاه تولید آدامسامکان
در اولویت اول، کارگاه تولید و 189/0ضریب تغییرات 

340/0محمدي با ضریب تغییرات بندي اسانس گلبسته
انسان،گیاهیداروهايتولیددر اولویت دوم و کارخانه

در اولویت سوم 356/0طیور با ضریب تغییرات ودام
نشان 4گونه که اطالعات جدول گیرد. همانقرار می

با )سقز(بنه طبیعیدهد ضرورت کارگاه تولید آدامسمی
در اولویت اول و کارخانه تولید 189/0ضریب تغییرات 

داروهاي گیاهی انسان، دام و طیور با ضریب تغییرات 
بنديبستهوتولیددر اولویت دوم و کارگاه267/0

در اولویت 293/0محمدي با ضریب تغییرات گلاسانس
نشان داده 4گونه که در جدولهمانگیرد. سوم قرار می

دی(سقز)، کارخانه تولبنهیعیآدامس طبدیشده کارگاه تول
و دیکارگاه تولو وریدام و طی، انسانیاهیگيداروها

و يریپذهم از نظر امکان،محمدياسانس گليبندبسته
رینسبت به سايبرتريهاتیهم از نظر ضرورت در اولو

قرار ییوداراهانیگنهایی فرآوري يکسب و کارها
گرفتند.
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چرداولشهرستاندرییدارواهانیگثانویهفرآورييکارهاوکسبضرورتوپذیريامکان-3جدول

کسب و کار
نمرهاندازيضرورت راهاندازيپذیري راهامکان

اولویتشاخص میانگین
ايرتبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

میانگین
ايرتبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

06/4008/1248/016/4898/0215/0463/01بندي کلزاگیري و بستهکارگاه روغن
92/3007/1256/098/3097/1275/0531/05بندي آفتابگردانگیري و بستهکارگاه روغن

88/3023/1263/008/4900/0220/0483/02بندي نعناعگیري و بستهکارگاه عرق
57/3957/0268/071/3967/0260/0528/04بندي نعناع فلفلیگیري و بستهکارگاه عرق

76/3106/1294/086/3866/0224/0518/03بندي پونهگیري و بستهگاه عرقکار
48/3074/1308/066/3062/1290/0598/07بندي کرچکگیري و بستهکارگاه روغن

64/3174/1322/088/3023/1263/0585/06بندي کنجدگیري و بستهگاه روغنکار
40/3143/1336/054/3110/1313/0649/08بندي بابونهگیري و بستهکارگاه عرق

14/3195/1380/040/3143/1336/0716/09بندي تخم کدوي طبیگیري و بستهکارگاه روغن
06/3202/1392/016/3184/1374/0766/011بندي خارشترگیري و بستهکارگاه عرق

06/3219/1398/052/3233/1350/0748/010بندي سویاگیري و بستهگاه روغنکار
94/2219/1414/018/3240/1389/0803/013بنديگیري و بستهکارگاه گالب

86/2246/1438/028/3196/1364/0802/012بندي کاسنیگیري و بستهگاه عرقکار
57/2137/1442/067/2265/1473/0915/016بندي زوفاگیري و بستهکارگاه عرق

62/2176/1448/084/2161/1408/0856/014بندي کتانگیري و بستهگاه روغنکار
52/2199/1475/074/2139/1415/0890/015بندي خارمریمگیري و بستهکارگاه روغن

45/2191/1486/088/2282/1445/0931/017بندي مندابگیري و بستهکارگاه روغن

چرداولشهرستاندرییدارواهانیگنهاییوريآفريکارهاوکسبضرورتوپذیريامکان-4جدول

کسب و کار
نمرهاندازيضرورت راهاندازيپذیري راهامکان

اولویتشاخص میانگین
ايرتبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

میانگین
ايرتبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

36/4827/0189/038/4830/0189/0378/01)سقز(بنه طبیعیکارگاه تولید آدامس
12/3062/1340/046/3014/1293/0633/03محمديبندي اسانس گلکارگاه تولید و بسته

65/3300/1356/017/4117/1267/0623/02کارخانه تولید داروهاي گیاهی انسان، دام و طیور
10/3147/137/050/3249/1356/0726/05شرکت تولید رنگهاي طبیعی از گیاهان دارویی

36/3290/1383/072/3196/1321/0704/04گاه تولید کرم و پماد رزماريکار
02/3204/1398/032/3096/1330/0728/06بندي اسانس اکالیپتوسکارگاه تولید و بسته

78/2159/1416/004/3177/1387/0803/08گلیبندي اسانس مریمگاه تولید و بستهکار
24/3364/1420/072/3310/1352/0772/07از گیاهان داروییرایشیآبهداشتی و تولید مواد کارخانه

98/2270/1426/030/3313/1397/0823/09شرکت تولید سموم آلی از گیاهان دارویی
20/2143/1519/076/2205/1436/0955/010بندي عصاره پنج انگشتگاه تولید و بستهکار
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بحث
يکارهاوکسبيبندتیاولوازحاصليهاافتهی

نظردوازکهدادنشانییدارواهانیگخدماتیوتولیدي
اهانیگکاشتکارهايوکسب،ضرورتويریپذامکان
وییدارواهانیگنشاءوبذردیتولشرکت،ییدارو

يهاتیاولودرییدارواهانیگنهیزمدرقاتیتحقيواحدها
خدماتیوتولیدييکارهاوکسبریسابهنسبتيرترب

خاكکرده،لیتحصکاريروینوجودبهتوجهبادارند.قرار
درییدارواهانیگکشتيبرایکافیآبمنابعومناسب

ویداخليبازارهاژهیوتوجهنیهمچنوچرداول،شهرستان
جادیاکهکرديریگجهینتتوانیم، اهانیگنیابهیخارج
بذردیتولوییدارواهانیگکشتزمینهدرکارهاییوکسب

کیهرودارندياقتصادهیتوجییدارواهانیگنشاءو
قرار توجهمورددائمییهاکاروکسبعنوانبهتوانندیم

نمودبیشتروقتیکارهاوکسبایناندازيراهاهمیت.گیرند
نیزومنطقهدرموجودبیکاريبااليمیزانبهکهکندمیپیدا
واولیهسرمایهبهکارهاوکسبایناندازيراهپاییننیاز

شنهادیپنیبنابرا.شودتوجهآنها،اندازيراهبرايمالیآورده
دريشتریبهاي پژوهش،يکشاورزقاتیتحقمراکزشودیم

يبرامناسبمکانانتخاب،ياقتصادوسازگارارقاممورد
نیهمچن.دهندانجامنشاءوبذردیتولشرکتياندازراه
ییدارواهانیگنیابهتريسازگاروشتریبیبازدهمنظوربه
نوعنیااصالحبهسبتنکهاستالزممنطقه،طیشرابا
نشاءوبذرشودیمشنهادیپرو از اینشود.اقداماهانیگ

کنندهکشتکشاورزاناریاختدرسهولتباومرغوب
خودنیاکهردیگقرارچرداولشهرستاندرییدارواهانیگ
کشتيبراکشاورزانبیترغيبرایقوتنقطهتواندیم
.باشدییدارواهانیگ

اهانیگاولیهفرآورييکارهاوکسبيبندتیاولونتایج
،ضرورتويریپذامکاننظردوهرازکهداداننشییدارو

دیتولکارگاهوریسيبندبستهوپودرکن،خشککارگاه
چنددردارند.قرارتیاولودرگاوزبانگلياسهیکدمنوش

ژهیوتوجهموردچرداولشهرستاندرریسکشتریاخسال
محصولنیاسفانهأمتاما،استگرفتهقرارکشاورزان

بهنییپاتیقمباوفرآورينیکمتربدونويافلهصورتبه
يبراکارگاهجادیاباتوانیمکهشودیمفروختهدالالن
ریسادیتولنیهمچنوریسيبندبستهوپودرکردن،خشک

...وریسعصارهر،یسیترشمثلمحصولنیاهايفرآوري
بخشنیادررامولداشتغالومناسبییزادرآمدنهیزم

کشتيبرامناسبطیشرابهتوجهبانیهمچن.کردفراهم
يهاتیحمابا،منطقهنیادردیشووزیگشنگاوزبان،گل
نیافرآورييبرایمناسببسترتوانیمربطیذيهانهادیمال
قاتیتحقشودیمشنهادیپنیبنابرا.نمودجادیااهانیگ
نیبهترواهانیگنیاعملکردشیافزانحوهنهیزمدريشتریب

رو از این.انجام شودآنهااشتدبروکاشتيبرازمان
مورددريکشاورزجهاد يهاسازمانشودیمشنهادیپ

انبار،درمحصوالتنیاينگهداريبراالزمياستانداردها
دهند.انجاميشتریبقاتیتحقآنهايبندبستهوکردنخشک
اهانیگنیاکشتجیتروبهنسبتشودیمشنهادیپنیهمچن
ویآموزشيهاکالس،یشینمايهامزرعهجادیاباواقدام

دررايشتریباطالعاتزمینهنیهمدرییهاکتابچههیته
قرارنهیزمنیادرتیفعالبهمندانعالقهوکشاورزاناریاخت

دهند.
ییدارواهانیگهیثانوفرآورييکارهاوکسبانیمدر

ويریگروغنکارگاهضروتويریپذامکاننظردوهراز
درنعناعيبندبستهويریگعرقکارگاهوکلزايبندبسته
قرارکارهاوکسبریسابهنسبتيباالتريهاتیاولو

تاشدخواهدسببکارهاوکسبایناندازيراهاند.گرفته
صورتهبکهخدماتیکارهايوکسبازدیگريتعداد

داروییگیاهانکارهايوکسباندازيراهبهغیرمستقیم
شنهادیپنیبنابرا.کنندفعالیتبهشروعهستند،مرتبط

مربوطهيهاسازمانریساويکشاورزجهادسازمانشودیم
سازگارتروبازدهپرارقامارائهمنظوربهيشتریبقاتیتحق

کشت،جیتروبهنسبتودهندانجاممنطقهدراهانیگنیا
.ندینمااقداماهکارگاهنیايریگشکلوفرآوري

ییدارواهانیگیینهافرآورييکارهاوکسبانیمدر
آدامسدیتولکارگاهضرورتويریپذامکاننظردواز
اسانسيبندبستهودیتولکارگاهو(سقز)بنهیعیطب
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ودامانسان،یاهیگيداروهادیتولکارخانهومحمديگل
يهاکوهنکهیابهتوجهباگرفتند.قرارتیاولودروریط

محسوببنهدرختانیعیطبيهاستگاهیزازیکیچرداول
وعتیطبعرصهازمناسبيردارببهرهبهتوانیمشوندیم

شنهادیپاولگامدر.گماشتهمتدرختاننیاکاشت
مراحلحیصحانجامنهیزمدرالزميهاآموزششودیم

به...ويبندکاسه،یزنشهیتحیصحوهیشمثليبرداربهره
منابعازحفاظتمنظوربهدومگامدرشود.دادهبردارانبهره
ویعیطبمنابعکلادارهشودیمشنهادیپمنطقهیعیطب

بنههايباغاحداثجیتروبهنسبتيکشاورزجهادسازمان
بامنطقهنیادرمحمديگل.کنداقدامبردارانبهرهنیبدر

ياقتصادهیتوجبهتوجهبا؛شودیمکشتینیتزئنگاه
بتنستوانندیممربوطهيهانهادآن،ازحاصليهافرآورده

جادیاويتجارشکلبهمحمديگلکشتجیتروبه 
.کننداقدامآنفرآورييهاکارگاه

ودیتولکارگاهيباالضرورتويریپذامکانبهتوجهبا
شودیمشنهادیپ،منطقهدرمحمديگلاسانسيبندبسته

وبازدهپرارقامنهیزمدریجامعقاتیتحقيکشاورزسازمان
زماننیبهتروکاشتمراحلوطیشرامنطقه،باسازگار

وآموزشبهنسبتودهندانجاميمحمدگلبرداشتيبرا
يریپذامکانبهتوجهبانیهمچن.کننداقدامآنکشتجیترو

دامانسان،یاهیگيداروهادیتولکارخانهيباالضرورتو
قاتیتحقمربوطهيهاسازمانشودیمشنهادیپوریطو
نیااحداثيبرامناسبمکانوطیشرامنظوربهيشتریب

وکسبانداريراهاهمیتدرکهاينکته.انجام دهندکارخانه
باکهاستاینداردوجودمحمديگلبامرتبطکارهاي

میزانشدنکموشدهایجاداقلیمیتغییراتبهتوجه
آنهاي وردهآفرومحمديگلتولیدگرفتنرونقها،بارش
زیربهکشاورزيهاي زمینازبخشیتاشد خواهدسبب
برعالوهموضوعاینوبرودمحمديگلهاي باغکشت

ازبهینهاستفادهها،زمیناینازبیشتروريبهرهودرآمدزایی
داشت.خواهددنبالبهنیزرامنطقهآبیمنابع

اهانیگکشتتوسعهمنظوربهشودیمشنهادیپبنابراین 
کشت،طیشرانهیزمدرالزماطالعات،ارزشبادارویی

يهافرآوريانبار،دريدارنگهطیشرابرداشت،یچگونگ
بهچرداولمنطقهدرياقتصاديهاگونهتماميبرا...والزم

ممکنشکلنیترسادهبه...ولمیفبروشور،کتابچه،صورت
.ردیگقرارکشاورزاناریاختدر

وعراقکشورباایالماستانمشتركمرزوجودبهنظر
کهعراقکشورازهاییاستانبازاربهآساندسترسی
فرهنگوجودبهتوجهبانیزوهستندایالماستانباهمجوار
درداروییگیاهانازاستفادهونگیاهاهايدمنوشمصرف

الزمریزيبرنامهگرددمیپیشنهادعراق،کشورمردمبین
داروییگیاهانکارهايوکسبازدستهآناندازيراهبراي

اندازيراهامکانوضرورتپژوهشایننتایجبراساسکه
کشاندندرازابهاستبدیهی.انجام شوددارد،وجودآنها
مشتقهاي تولیدوداروییگیاهانکارهايوکسباندازيراه
کشوردرموجودبازارکهشد خواهدسببگیاهانایناز

زمینهدرفعالرقبايسایردستبداروییگیاهانبرايعراق
.بیفتدییداروگیاهانتولید

منابع مورد استفاده
- Ahmadi, N., 2014. Identifying non agricultural

businesses for rural youths of Ilam county. M.Sc.
Thesis, Department of Agricultural Extension and
Education, Islamic Azad University, Ilam Branch.

- Ahvazi, M., Mozaffarian, V., Nejadsatari, T., Mojab,
F., Charkhchian, M.M., Khalighi Sigaroodi, F. and
Ajani, Y., 2008. Medicinal application of native
plants (Lamiaceae and Rosaceae family) in Alamut
region in Ghazvin province. Journal of Medicinal
Plants, 24: 74-84.

- Bagheri, A., 2008. Herb and job creation in Isfahan
province. The First National Conference on the
Development of Economic Activities, Tehran, 23-24
June.

- Darvishnia, H., Dehghani Kazemi, M., Forghani, A.H.
and Kavianifard, A.A., 2012. Study and introduce
the flora and qalarang manesht protected area in
Ilam. Journal of Taxonomy and Biosystematics
(Journal of Isfahan University), 4(11): 47-60.

- Ebrahimi, M. and Ghanbari, A., 2009. Hedge
fluctuations in oil revenues by using futures
contracts in Iran. Journal of Economic Research,
9(3): 173-204.

- Govil, J.N. and Singh, V.K. 2010. Recent Progress in
Medicinal Plants: Ethnomedicine and



3433، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

pharmacognosy (Vol. 1). Studium Press, Texas,
399p.

- Heidarzade Rizi, S., Mohamadi, H., Shahnooshi, N.
and Karbasi, A., 2015. Evaluation of factors
affecting the marketing of medicinal herbs (mint
Case Study). Journal of Agricultural Economics,
9(3): 125-139.

- Faraji Sabokbar, H., 2015. Analysis of spatial pattern
of employment in main activity sectors in rural areas
of Iran. Quarterly of Spatial Economics and Rural
Development, 4(1): 1-14.

- Kashfi Bonab, A., 2010. Relative economic advantage
cultivation and trade of medicinal plants in Iran and
its value on world markets. Journal of Evaluation of
Commerce, 8(44): 67-78.

- Mahmodin, H., 2004. Introduction to Geography of
Ilam. Guyesh Publication, Ilam, 48p.

- Memili, E., Fang, H., Chrisman, J.J. and Massis, A.D.,
2015. The impact of small-and medium-sized family
firms on economic growth. Journal of Small
Business Economocs. 45(4): 771-785.

- Mesdaghi, M., 2004. Pastoralists in Iran. Emamreza
University, Mashhad, 260p.

- Mohapatra, S., Rozelle, S. and Goodhue, R., 2007. The
Rise of Self- Employment in Rural China:
Development or Distress?. World Development,
35(1): 163-181.

- Moradi Lake, M., Ramezani, M. and Ansari, H., 2008.
Demographic and socio-economic factors associated
with the use of medicinal plants/herbal drugs in
Tehran inhabitants. Journal of Monitoring, 7(4):
313-320.

- Moradnezhadi, H., 2016. Identifying and prioritizing
appropriate home businesses for rural areas of Ilam
province. Unpublished Research, Ilam University.

- Mozafarian, V., 2008. Flora Ilam. Department of
Natural Resources Ilam province in collaboration
with the Contemporary Culture Press. Tehran, 936p.

- Mozafarian, V., 2013. Identification of Medicinal and
Aromatic Plants of Iran. Department of Natural
Resources Ilam province in collaboration with the
Contemporary Culture Press, Tehran, 1430p.

- Nakhai, A., 2011. Investment capabilities in the
production of medicinal herbs to create jobs and
economic prosperity in Kerman province. National
Conference on Employment of Graduates of
Agriculture and Natural Resources, 11p.

- Nemati peykani, M. and Jalilian, N., 2012. Medicinal
plants of Kermanshah. Journal of Taxonomy and
Biosystematics (Journal of Isfahan University),
4(11): 69-79.

- Rashidi, Sh., Faraji, H., Jahanbin, D. and Mirfardi, A.,
2011. Evaluation of knowledge, belief and operation
of Yasouj people towards pharmaceutical plants.
Journal of Medicinal Plants, 11(8): 177-184.

- Sahraeian, S., 2001. Organizing Small Industries in
Iran. Ma'aref Publications, Tehran, Iran, 350p.

- Sen, S., Chakraborty, R. and De, B., 2011. Challenges
and opportunities in the advancement of herbal
medicine: India’s position and role in a global
context. Journal of Herbal Medicine, 1(3-4): 67-75.

- Vahedi, M., 2015. Prioritizing development of
agricultural processing industries of Ilam province.
Unpublished Research, Islamic Azad University,
Ilam Branch.



434 Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 33, No. 3, 2017

Identifying and prioritizing enterprises related to medicinal plants in
Chardavol County

H. Moradnezhadi1*, Z. Alikhani2 and M. Vahedi3

1*- Corresponding author, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran
E-mail: homayoon.moradnezhadi@ilam.ac.ir

2- MSc. Graduate Student, Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
3- Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

Received: September 2016 Revised: December 2016 Accepted: January 2017

Abstract
This research was aimed to identify and prioritize the enterprises related to medicinal plants

in Chardavol County. In the present study, due to the nature of the subject, a combination of
qualitative and quantitative methods (Dominant-Less Dominant and two phases Design) was
used. In qualitative and quantitative phases, depth interviews and descriptive- survey method
were used, respectively. The population of qualitative phase was experts of medicinal plants of
which 12 people participated in the research by using purposeful sampling method. In
quantitative phase, the population was 84 experts of which 50 people were selected by using
simple random sampling and based on Chocran formula as the sample. Questionnaires, designed
based on the results of qualitative phase and literature review, were the instrument of data
gathering in quantitative phase. The validity of questionnaire was confirmed by panel of experts
and the reliability of questionnaire was tested by Cronbach alpha coefficient using SPSS
software. Results showed that planting of medicinal plants, business of drying, powder and
packing of garlic, business of oil extraction and packing of rapeseed, production of turpentine
natural chewing gum, were respectively the most important priority of business of services and
production, initial processing, secondary processing and final processing of medicinal herbs.

Keywords: Medicinal herbs, businesses, initial processing, secondery processing, final
processing.


