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 29/9/5139تاریخ تصویب:           173-187صص      3/3/5139تاریخ دریافت: 

 چکیده

دی خوش تحول شده؛ به طوری که به منظور پایداری معیشت و امنیت اقتصااهای اخیر، نوع نگرش به روستا و اقتصاد روستایی دستدر دهه هدف:

هاای های باالووه و بالععام موجاود در فعالیتها و توانوری از ظرفیتها، میزان بهرهدر نواحی روستایی، اهمیت افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت

یافته ضرورت های اقتصادی در فضای روستا جهت تضمین استمرار معیشت، ایجاد اشتغال، درآمد و غیره سازی فعالیتاقتصادی افزایش یافته و متنوع

 است. با هدف پایدارسازی اقتصاد روستاهای مورد مطالعه در شهرستان قوچان انجام شده  این پژوهش نیزاست. 

 و میادانی هاایروش از اطالعاات آوریبارای جما . تحلیلای اسات -روش، توصیعی حیث از و هدف، کاربردی لحاظ به حاضر تحویق روش:

 نمونة مورگان، وشر براساس بود که قوچان شهرستان روستای133 در خانوار ساکن 16294شامم  آماری جامعة .استعاده شده است ایخانهکتاب

 .شد انتخاب ایدومرحله ایروش خوشه به منتخب روستای 13خانوار در  سرپرست 336 با آماری

درآمدزایی ایجاد  اعیزر محصوالت تر از کاشتبیش درصد 159 میانگین، طور به دارویی گیاهان کاشت دهد کهمی نشان پژوهش : نتایجهایافته

دارویای  گیاهان آبی نیاز کهاین رغمعلی چنین،باشد. هممی زراعی تر از گیاهانبیش درصد 206 دارویی، هر هکتار گیاهان زاییکند و اشتغالمی

نظار  دیگار، طقاق ز طرفا تراست. اقتصادی مصرفی، تر، آبیشب زاییو اشتغال درآمدزایی به است، با توجه زراعی تر از گیاهاندرصد بیش 25

 دارویی تولید گیاهان هکداده است  نشان تحویق این .خواهد شد دارویی گیاهان کاشت به هاآن تمایم افزایش سقب دولت هایروستاییان، حمایت

 .شودمی اقتصاد روستایی پایدارسازی سقب

ه با پیشنهادهایی از جمله مشاهده شده ک مورد مطالعه در منطوة دارویی گیاهان کاشت توسعة در تیو مشکال مسائمبردها: ها/ راهمحدودیت

ها توان در جهت رف  آنمنطوه و ایجاد بازار مناسب خرید و غیره می روستایی جوام  دارویی بین گیاهان و ترویجی آموزشی هایکالس برگزاری

 ام برداشت. تر در کاشت گیاهان دارویی گو کارآیی بیش

 قوچان دارویی، شهرستان روستایی، تولید گیاهان اقتصاد اقتصاد روستایی، پایدارسازیها: کلیدواژه
 

 رسازی اقتصاد روستاییتولید گیاهان دارویی رویکردی در جهت پایدا(. 1396. )جععری، ح.، احمدیان، م. ع. و طرهانی، عارجاع: 

 .173-187(، 1)6ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. ان()مطالعة موردی: روستاهای شهرستان قوچ

61195http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4. 
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 . مقدمه 1
 لهأ. طرح مس1. 1

 باه توساعه معهوم تحولو  زمان گذر در روستایی توسعة معهوم

باه  نگرش نوع. ه استشد تحول و تغییر خوشدست، آن عام معنای

 در گرفتهشاکم تحاوالت ةواساطه با نیاز روساتایی اقتصاد و روستا

، اخیار هایدهه در پایدار ةتوسع الگوی حاکمیت و مذکور هایحوزه

 ایان قالب در که طوریه ب ؛است شده تحول خوشدست حدودی تا

 روسااتایی نااواحی در اقتصااادی امنیاات و معیشاات پایااداری ،الگااو

 میاازان ،طرفاای از زیاارا ؛یافتااه ضااروری و اساساای بساایار اهمیتاای

 در موجااود بالععاام و بااالووه هااایتوان و هاااظرفیت از یوربهااره

 زایشافا، اثربخشی و کارآمدی افزایش با باید را اقتصادی هایفعالیت

 ،اشاتغال ایجااد، معیشت استمرار تضمین جهت ،دیگر طرف از و داد

 فضااهای در اقتصاادی هاایفعالیت ساازیمتنوع باه غیاره و درآمد

 ودخا کارکردهای طریق از بردیراه چنین اتخاذ. اقدام کرد روستایی

 ایان در را ساکونت پایاداری، انساانی و طقیعای نامساعد شرایط در

 محایط در که فعالیتی نوع هرچنین، هم .دکر خواهد تضمین نواحی

 رد ،دشاو منتعا  آن از روساتاییو  شاده انجام آن از خارج و روستا

 حامم دیربااز از روساتاها اغلب .گیردمی قرار روستایی اقتصاد حیطه

 یشاتمع از باالیی درصد بنابراین، اندبوده کشاورزی محصوالت تولید

 .دارد ارتقاط زمین از کشیبهرهبا  یانیروستا

شاده  مواجاه اساسای هاایچالش باا منطوه روستایی اقتصاد   

 زراعای، ،محصاوالت باه منطواه اقتصااد جملاه وابساتگی ازاست؛ 

 افازایش، زاییاشاتغال در محدودیت، منطوه اقتصاد پذیربودنآسیب

 منااب  باه تعار  و تخریب، بیکاری، درآمد کاهش،تولید هایهزینه

 باه باا آن مرتقط اقتصادی هایو فعالیت دارویی گیاهان کاشت .پایه

، روساتایی اقتصااد پایدارسازی راستای در و هاچالش این رف  منظور

 تناوع. باشاد روساتایی ناواحی اقتصااد پایاداری سااززمینه تواندمی

 در اناریی منااب  و انساانی نیاروی، اقلیمای تناوع، دارویی هایگونه

 کشات توساعه جهت کشور این مهم هایپتانسیم جمله از دسترس

 ، ص.1393، نجعای. )باشادمی دارویای گیاهاان باا مرتقط صنای  و

 به مثاباه دارویی گیاهان تولید قالب در حاضر تحویق ،رو این از .(16

 در و مطالعاه ماورد منطواه اقتصااد ایدارسازیپ جهت در رویکردی

 گرفتاه قارار توجاه ماورد روساتایی پایدار ةتوسع الگوی ارچوبهچ

 .است

 گیاهاان تجاارت حجام کاهاست  دهکر بینیپیش جهانی بانک

 ساهمکاه  رساید خواهاد دالر تریلیاون 5 به 2050 سال تا دارویی

 انگیاها ملی ةجشنوار اولین مستند) است اندک تجارت این از ایران

 گیاهاان از محلی جوام  درصد 80 امروزه .(11، ص. 1393، دارویی

 باارا  ایبرناماه جهاانی بهداشات سازمان و کنندمی استعاده دارویی

 لدنقاا «دارویای گیاهان مصرف بر تکیه با همه برای بهداشت» شعار

 گیاهااان مصاارف بااه گاارایش (.37، ص. 1380، 1ماهااادی) کنادمی

 افازایش باه رو شایمیایی داروهای مصرف به سقتن غرب در دارویی

 (.44، ص. 1387، 2)ورما است

 یاساتعدادها و طاب در درخشان ةسابو از برخورداری با، ایران 

 روز 300، (جهاانی اقلایم 13 از اقلیم 11) اقلیمی و جغرافیایی ةبالوو

 شارایط ،(گوناه 8500 حادود) گیااهی تناوع وجود، سال در آفتابی

 .(87 ، ص.1380، ابراهیمای) دارد آن فارآوری و کاشت برای خوبی

 از آن ةتوساع و روساتا موضاوع باه پارداختن ضارورت، ما کشور در

 شاده تلوای توساعه هایسیاست محور و شده احساس دولت سوی

 .(7، ص. 1389، فعلی) است

 اند از :سواالت تحویق عقارت

 عایزرا محصاوالت ساایر باه نساقت دارویای گیاهاان تولید - 

 است؟ اقتصادی هایمزیت چه دارای مطالعه مورد ةمنطو

 ةوامنط زراعی محصوالت سایر به نسقت دارویی گیاهان تولید -

 است؟ ثرؤم روستایی اقتصاد پایدارسازی در چگونه مطالعه مورد

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
تحویق و مطالعاات بسایار انادک  ةمرور ادبیات مربوط به پیشین

اماا در ایان  دهاد؛را نشان مایاین موضوع  جدیدبودن، در این حوزه

 توان به تحویوات زیر اشاره کرد:رابطه می

 

 نظری تحقیق ۀپیشین -1جدول 
1394های تحویق، مأخذ: یافته

 تحویق ةیافت عنوان پژوهش  نویسنده )گان(

 ست ین اجهانی پای ةایران نسقت به جامع یی درسهم تجارت گیاهان دارو های صادرات گیاهان دارویی ایرانبررسی پتانسیم (1386پورقربان )

 (1392ساالری )
ت ان تربشهرست پراکنش گیاه آویشن در اقلیمی بر ثیر عناصرأبررسی ت

 حیدریه
 رستانشرایط اقلیمی شه پرورش آویشن در نتایج نشان داد که کاشت و

  .باشدمی آمیزپذیر و موفویتتربت حیدریه امکان

 (1389قاسمی )
 با های روستایی شهرستان مشهدگاهازی جمعیتی سکونتپایدارس
 های اقتصادیسازی فعالیتمتنوع رویکرد کید برأت

 تماعاتپایداری اج توسعه و های اقتصادی درسازی فعالیتمتنوع رویکرد
 است  ثرؤمهاجرت م جلوگیری از و روستایی
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 تحویق ةیافت عنوان پژوهش  نویسنده )گان(

 ست ین اجهانی پای ةایران نسقت به جامع سهم تجارت گیاهان دارویی در های صادرات گیاهان دارویی ایرانبررسی پتانسیم (1386پورقربان )

 (1392ساالری )
رستان شه پراکنش گیاه آویشن در اقلیمی بر ثیر عناصرأبررسی ت

 تربت حیدریه

رستان شرایط اقلیمی شه پرورش آویشن در نتایج نشان داد که کاشت و

  .باشدآمیز میپذیر و موفویتربت حیدریه امکانت

 (1389قاسمی )
 های روستایی شهرستان مشهدگاهپایدارسازی جمعیتی سکونت

 های اقتصادیسازی فعالیتمتنوع رویکرد کید برأت با

 تماعاتپایداری اج توسعه و های اقتصادی درسازی فعالیتمتنوع رویکرد

 است  ثرؤمهاجرت م جلوگیری از روستایی و

 (1389علویزاده، )
 پایدار ةتوسع های افتصادی درسازی فعالیتنوش متنوع

 مطالعه شهرستان سمیرم روستایی مورد

 ةهای کشاورزی منطوشیوه های اقتصادی درسازی فعالیتنوش متنوع

 ثرؤتایی مپایدار روس ةتوسع صنای  تقدیلی در جمله باغداری و سمیرم از

 است

 حیدری مکرر

 (1389) 

ه های اقتصادی، تولیدات کشاورزی بسازی فعالیتنوش متنوع

ی نواحی روستای عنوان رویکردی مطلوب برای توسعه پایدار

 شهرستان زهک

ت از تنوع محصوال ،مناطوی که به چاهک تابستانه دسترسی دارند

ا بناطق مدر  باالیی برخوردار بوده، در حالی که کشاورزی و درآمد نسقتاً

 ها این موارد مشاهده نشده است.تر به چاهکمدسترسی ک

 معرفی تعدادی ازگیاهان دارویی  گیاهان دارویی شمال خراسان (1380صالحی یگانه )

 (1386شهقازی )
فرآوری  و تولید طرح توجیهی، مودماتی شناخت، کاشت و

 گیاهان دارویی
 معرفی رویشگاه گیاهان دارویی خراسان رضوی شناسایی و

 (1387لقاسچی )

 
 دیمکاری گیاهان دارویی

توان در شرایط پرورش چندگونه گیاه دارویی می ضمن تشریح کاشت و

 ردک به صورت دیم تولید گیاهان دارویی را وهوایی ایران اکثرآب

 (1392محقوبی )
ه گیاهان دارویی )شناسایی، کاشت، داشت و برداشت و توجی

 اقتصادی(
 توجیهات اقتصادی  ی وقلم گیاه داروی پرورش چند کاشت و

 (1393امیدبیگی )
 های تولید ورهیافت

 فرآوری گیاهان دارویی
 اهمیت فرآوری گیاهان دارویی

 (1393کوچکی ) تقریزی و
 شناسیگیاهان دارویی بوم

 برداری پایداربهره تولید و 

رات و اث سطح کشور تولید چندقلم گیاهان دارویی در شیوه پرورش و

 ها دارویی آن

 (1390نابستانی و سیعی )ع
 ة)مطالع نواحی روستایی اقتصاد های دوم درجایگاه کشت

 دهستان دشت سرآمم( :موردی

ای رشد فزاینده 80دهة  نواحی روستایی از های دوم درظهورکشت

  .است ثرؤمنطوه م اقتصاد در است و داشته

 کارارائه راه های پیش روی تولید گیاهان دارویی وچالشبررسی وییدار گیاهانکارهای تولید اقتصادی و استاندارد ها و راهچالش (1393نجعی )

جوان، علوی زاده و کرمانی 

(1390) 

پایدار  ةهای کشاورزی در توسعسازی فعالیتنوش متنوع

 (شهرستان سمیرم :مورد مطالعه)روستایی 

 راهمفهای اقتصادی منطوه، شرایط نامساعدی را عدم تنوع در فعالیت

 وهای کشاورزی رده، در حالی که وجود تنوع مناب  درآمدی در بخشک

 تری را موجب شده است.غیرکشاورزی، وضعیت به نسقت مطلوب
 

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
 در سااکن خاانوار 16294 شامم حاضر تحویق در آماری ةجامع

 باا حاضار ویاقتح بارای .باشادمی قوچان شهرستان روستای 133

 ایخوشاه گیرینموناه ةشایو ،آمااری ةجامعا هاایویژگی به توجه

 هار و خوشاه یاک روستا هر که طوریه ب ؛شد برگزیده ایدومرحله

 . شد گرفته نظر در نمونه واحد یک خانوار سرپرست

 باه غارب از و ترکمنساتان کشاور باه شمال از شهرستان این  

 از و چنااران و نیشابور هایشهرستان به جنوب از و فاروج شهرستان

 130 در شاود ومی محادود و چنااران درگز هایشهرستان به شرق

 شهرساتان جمعیات .دارد مشاهد قارار شهر غرب شمال کیلومتری

 .اسات نعار باوده 179714 برابار،  1390سال سرشماری آمار طقق

 باوده بخاش 2 شامم سیاسی توسیمات آخرین طقق شهرستان این

، ساوددالنه، درهشایرین، از دوغاایی ناداعقارت کاه دهستان چهار و

 در بخاش خاناهدولت دهساتان و مرکازی بخاش در عتیاق قوچان

 .(3، ص. 1393، قوچان فرمانداری) است شده واق  باجگیران
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مورد  ۀراکنش جغرافیایی روستاهای نمونه منطقپ -1شکل 

 مطالعه

 و آبخیزداری کم مناب  طقیعی و ةمهندسی ادار واحدمأخذ: 

 1394، تغییرات نگارنده
 

  منطقه وهواییآب عناصر

 نشاان قوچاان هواشناسای ایساتگاه (1368-92) سااله25 آمار 

 درجااه 8/12 قوچاان ایساتگاه ةساالیان دمااای متوساط کاه دهادمی

 و درجاه -2/6 منطواه ةسااالن دماای حاداقم میاانگین و گرادسانتی

 و آماار ت.اسا باوده گرادساانتی درجاه 4/19 حاداکثر دمای میانگین

 میاانگین که دهدمی نشان قوچان شهر فصلی هایبارندگی محاسقات

 نااوع ،مااارتن دو روش براساااس اساات. میلیمتاار 309 بااارش ةساااالن

کاام هواشناساای  ة)ادار باشاادمی خشااکنیمه ،منطوااه وهااوایآب

 .(1394، خراسان رضوی

 منابع آب قوچان
 

 منابع آبی شهرستان قوچان -2جدول 
 1393، لعات سازمان امورآب خراسان رضویخذ: واحد مطاأم

 تعداد واحد شرح

 1762 حلوه چاه

 287 دهنه چشمه

 412 رشته قنات

 

 پوشش گیاهی -
ای و خااردار نوع پوشش گیاهی غالب منطوه شامم گیاهان بوته

گیاهاان منطواه  ةعماد باشاد.و گیاهان مواوم در برابار خشاکی می

زیاره ، گام گاوزباان، کُماا، درمنه، ریواس، وزهغآن، کتیرا، شامم کنگر

 ، ص.1390، مناب  طقیعای قوچاان ة)ادار است هاوانواع رستنی سیاه

49). 

 های جمعیتیویژگی -

 179714 دارای 1390شهرستان قوچان طقق سرشماری سال 

درصاد آن در  4/41 آن در شاهر و درصاد 6/58جهت بوده کاه  نعر

 عیات روساتاها وتوزیا  جم. اندروساتاهای شهرساتان توزیا  شاده

 باشد.یکنواخت نمی های قوچان یکسان ودهستان
 

 سال در قوچان توزیع جمعیتی شهرستان و تعداد -3 جدول

1390 

 1390خذ: سرشماری نعوس و مسکن أم
 درصد تعدادجمعیت نعر عنوان

 6/58 105272 شهر

 4/41 74442 روستا

 100 179714 جم 

 

صاد روستایی اقت بخش اقتصادی در سهم هر -4جدول 

 1392-1393سال زراعی  منطقه در
 1390خذ: سرشماری نعوس و مسکن أم

 بخش
 )میلیونکم درآمدزایی 

 (تومان
 درصد

کم اشتغالزایی 

 نعرروز
 درصد

 6/81 6952 98 465590.371805 کشاورزی

 3/4 364 4/0 1465.100000 صنعت

 1/14 1206 6/1 7764.000000 خدمات

 100 8522 100 474819.471805 جم 

 

 . روش تحقیق2. 2
 نموناه حجام بارآورد جادول از ،نموناه حجم تعیین برای

 از خاانوار سرپرسات 336 تعداد. شد استعاده مورگان کرجسی

 جادول شرح به و انتخاب نمونه عنوان به خانوار 2658 مجموع

 توزی  نمونه روستاهای ساکن خانوارهای بین هانامهپرسش (1)

پارویه  یان مرحلاه کارشناساان مارتقط بااا در ،چنینهم .دش

مادیران دولتای بخاش  کارشناساان و )شامم تولیدکننادگان،

نامه گران( نیز اقدام به تکمیم پرساشپژوهش گیاهان دارویی،

 .دندکر

 و توصیعی آمار هایروش از هاداده تحلیموتجزیه منظور به

 و فراوانای جاداول از توصایعی آمار در. شد استعاده استنقاطی

 اسامیرن  -کولوموگراف آزمون از استنقاطی آمار در و هادرصد
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 برای اینمونه یک هایآزمون، متغیرها بودننرمال تعیین برای

 .شد استعاده تحویق هایفرضیه به پاسخ

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2

پایدارساازی ، ته: متغیر وابسته در این تحویقمتغیر وابس -

 لید گیاهان دارویی است.اقتصاد روستایی با تو

ناااد از: اغیرهاااای مساااتوم عقارتمتغیااار مساااتوم: مت -

میازان ، جویی در مصارف آبصارفه، زاییاشاتغال، درآمدزایی

 .تمایم به کاشت گیاهان دارویی
 

 ها در روستاهای نمونهنامهتوزیع فضایی پرسش -5جدول 
 1394، های نگارندهمحاسقه و 1390، مرکز آمار ایرانخذ: أم

 جمعیت نام روستا دی ر
 تعداد

 خانوار

تعداد 

 نامهپرسش

 134 1061 3766 مزرج 1

 44 399 1487 عمارت 2

 25 195 730 قره شاهوردی 3

 16 123 521 اسالم آباد 4

 30 233 879 امام قلی 5

 17 132 463 امام وردیخان 6

 10 76 257 شرقی آباد رضا 7

 11 79 275 گنقدحق 8

 14 114 459 اندرزی 9

 8 57 221 کردکاتلو 10

 8 58 172 قره جغه 11

 12 87 234 بش آغاج 12

 7 44 167 دولت خانه 13

 336 2658 9356 جم  

 
 . فرضیه های تحقیق1. 3. 2

یاهان دارویی نسقت به سایرمحصوالت زراعای منطواه گ -

 اشتغال زایی بیشتری دارند.

تصادی تار صرفی در تولید گیاهان دارویی اقممیزان آب  -

 از محصوالت زراعی منطوه است.

 ابزار پژوهش. 2. 3. 2
دو االت شاامم ؤس که ای بوده استنامهتحویق پرسش ابزار

االت ؤساا .االت تخصصاایؤساا االت عمااومی وؤساا بخااش بااود:

ای گزیناه 5براسااس مویااس  داشات کاه الؤس 12تخصصی 

 .ه بودگذاری شدلیکرت نمره

ابتادا  ؛اماتی انجاام شادنامه اقادوایای پرساشبه منظور ر 

ها و مواالت به عمم آماد نامهپایان، هااز طریق کتاب یالعاتمط

طور کامم معاهیم و متغیرهای مورد استعاده در تحویق و ه تا ب

بر این اسااس  بتوانیم تا دشو ها روشنگیری آنچگونگی اندازه

از  . پا نیمکطراحی را ها االت مناسب برای بررسی فرضیهؤس

باا اساتعاده از ، گیری هار متغیاربرای انادازه ،االتؤسطراحی 

ایان  .کاردیمتنظایم را ی ابتادای ةنامپرسش ،مطالعات اسنادی

یید أکه ت شدنمونه ابتدایی بررسی  30با استعاده از نامه پرسش

بارای  .ییاد شادأروایای آن تو سپ   (823/0پایایی ) ضریب 

 از ژوهش،پاایان  اساتعاده در نامه موردسنجش پایایی پرسش

نهاایی پایاایی  ةروش آلعای کرونقاخ استعاده شد کاه در نمونا

توجااه بااه  باااو  های اباازار بااه دساات آماادالؤباارای ساا 91/0

 د.شیید أبودن ضرایب آلعا اعتقار درونی تمناسب

 . مبانی نظری تحقیق3 
 توسعه و روستایی اقتصاد. 1. 3

 و کشاااورزی هااایفعالیت ةهماا شااامم روسااتایی اقتصاااد

، فعلاای شاارایط در .اساات روسااتایی مناااطق در شاااورزیغیرک

 ایران روستاهای اغلب در افتصادی فعالیت ترینمهم کشاورزی

 انیعنابست) گیرد قرار توسعه هایبرنامه محور است الزم و بوده

 هااای اقتصااادفعالیت بساایاری از .(114 ، ص.1390، ساایعی و

. شاده اساتافاول شادید  دچاار های اخیرطی دهه، روستایی

افاراد باا تحصایالت  خروج نسم جوان و افزایش نرخ بیکاری و

ه باه مخااطر نواحی روساتایی را ةتوسع، روستایی ةجامع باال از

 . (70، ص. 1390، انداخته است )مطیعی لنگرودی

ساطح زنادگی ، تر در آمدهااشتغال و افزایش متعادلایجاد 

دار ة پاییابی به توسعروستاییان را بهقود بخشیده و زمینة دست

تضااعی  (. 3، ص. 1386، 3)لاای سااازدروسااتایی را فااراهم می

چااون هااای اقتصااادی ساانتی در مناااطق روسااتایی همفعالیت

جو و وجسات، اخیار ةمعدن و جنگم طی چند دها، کشاورزی

های اقتصادی و کارهای جدید جهت توویت پایهکارگیری راهبه

ایی را هاای اقتصاادی در منااطق روساتباه فعالیت بخشیتنوع

 (.637، ص. 1388، 4)بیرد ده استکربیش از بیش ضروری 

 ةتوساع هایرشد شااخص، بخشی به اقتصادتنوع ،در کم  

حعاا  ، هاااهااا و گعتمانتعاماام فرهن ، زاییلاشااتغا، انسااانی

از مساائم ، پایادار ةتحواق توساع ،محیط زیست و در مجماوع

یاک از کشاورها در هار  پیش روی جهاان کناونی اسات. هار

 رایتاا پاساخ الزم را با هساتند تاالشدر ، حی از توساعهسط

 (.24 ، ص.1384، ند )افتخاریببیا مسائم مذکور
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 سازی اقتصاد روستایی. متنوع2. 3

ی ها در روستاها راه حم اساسبخشی به فعالیتتنوع، امروزه

توسااعة روسااتایی در بساایاری از جواماا  اساات. نااابرابری 

، 5)پیتر کشاورزیصنعت و گذاری در بخش های سرمایهفرصت

اندک در بخش کشااورزی  هایگذاریو سرمایه( 7، ص. 1383

کاه تقلاور آن را ( 32، ص. 1385، 6)آیلاینو نداشتن تنوع در 

بودن میاازان تولیااد و پااایین، تنااوع مشاااغم نقااودتااوان در می

، مزدهابودن دسااتپااایین، وری در بخااش کشاااورزیبهااره

مانادگی و در نتیجه فور و عوب های اقتصادیناپایداری فعالیت

اجتمااااعی و ، و ناپایاااداری روساااتاها در ابعااااد اقصاااادی

جهات  (.242، ص. 1384، 7)کریساتون محیطی دانستزیست

 ارچوبهاجلوگیری از ناپایداری روستا در ابعاد مختلا  و در چ

هااای سااازی فعالیتمتنوع، پایاادار روسااتایی ةالگااوی توسااع

، کاااران) جااوان و هم سااتاقتصااادی دارای اولویاات اساساای ا

 ةارچوب توسعهیکی از رویکردهایی که در چ .(18 ، ص.1390

سااازی متنوع»رویکاارد ، باشاادپایاادار روسااتایی مطاارح می

اساات. تثقیاات قیماات محصااوالت « هااای اقتصااادیفعالیت

های جغرافیاایی در مناساب از زیرسااخت ةاساتعاد، کشاورزی

 یعای و اثرگاذاریوابستگی عمیق با مناب  طق، نواحی روستایی

سااز زمینه، کااربربودن بخاش کشااورزی، پایداری محیطی بر

، 1386، 8)دال هاامرهای متنوع در روستا و ناحیه است فعالیت

  (.43ص. 
 

 
 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

 1394های تحویق، مأخذ: یافته

  دارویی گیاهان تعریف .3. 3 
 فعااال ادمااو حاااوی کااه گیاهااانی هایاناادام از بعضاای یااا یااک

بگاذارد و  بار پیکار موجاود زناده ثیر بیولوییکیأباشد و ت بیولوییک

 گیارد انجام آن دارویی خواص جهت صرفاً، و برداشت داشت، کاشت

 (.23 ، ص.1382، میرحسینی)

 مطالعه مورد ۀبه عنوان نمون . گیاهان دارویی4. 3

کارشناسان گیاهان دارویی که براساس نظرسنجی مودماتی 

ن جهات او محووا داناتلیدکنندگان گیاهان دارویی و استو، ولؤمس

 گر معرفی شدند:به پژوهش مطالعه

   Borago officinalis                      گاوزبانگم-
 Thymus vulgaris                            آویشن -

 Cuminum Cyminum                    سقززیره -

 Achillea millefolium                        مادران-

 Ferula gumosa                              باریجه 

 Menth piperita                     نعناع فلعلی -

 های تحقیق. یافته4
  یانیروستا نامهپرسش هاییافته. 1. 4
 

دهندگان شخصی پاسخ هایویژگی ۀخالص -6جدول 

 )روستاییان(

 1394، هشهای پژومأخذ: یافته

 درصد مشخصات مشخصات

 جن 
 82 مرد

 18 زن

 وضعیت شغلی
 25 بیکار

 75 شاغم

 وضعیت سواد
 2/25 بیسواد

8/74 باسواد  

 میزان تحصیالت
 6/63 دیپلم از کمتر

باالتر دیپلم و  4/36  

 

تحات بررسای  ةفعالیت کشاورزی در نمون ةسابو ،چنینهم

ساال  21بااالی ن کشااورزادرصد  42که حدود  کردمشخص 

با کاشات  بارةها دردرصد آن 80کاری داشته که حدود  ةتجرب

هاایی دریافات حد زیاد و خیلی زیاد آموزش گیاهان دارویی در

هایی مثاام بیمااه محصااوالت، دریافاات و شاااخص اناادکرده

ثیر زیاادی در افازایش أهای دولتی تالت بانکی و حمایتسهیت

 است. کاشت گیاهان دارویی داشته  ةانگیز
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 80با توجه به نتایج نظرسنجی مشخص شاد کاه حادود  

وجود مراکز خرید محصاوالت را در افازایش  ،درصد کشاورزان

ایان اند. کاشت گیاهان دارویی زیاد و خیلی زیاد دانسته ةانگیز

های روساتاییان عاالوه ست که یکی از دغدغها آن گربیان آمار

 فروش است.مین بازار أتولید ت بر

 

 دهندگان )روستاییان(میزان درصد پاسخ -7جدول 
 1394، های پژوهشمأخذ: یافته

 بی پاسخ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گویه 

 0 3/42 2/26 1/21 5/9 9/0 تمایم به کشت گیاهان دارویی

 0 3/28 53 5/12 1/5 2/1 آموزش برای کشت گیاهان دارویی

 0 6/42 4/32 3/19 8/4 9/0 اهان داروییثیر خرید تضمینی در تمایم به کشت گیأت

 6/0 31 3/39 22 5/6 6/0 ها در تمایم به کشت گیاهان داروییمین نهادهأثیر تأت

 0 7/35 8/29 6/28 1/5 9/0 محصوالت در تمایم به کشت گیاهان دارویی ةثیر بیمأت

 9/0 47 39 1/10 8/1 2/1 وییدار مین زمین از سوی دولت در تمایم به کشت گیاهانأثیر تأت

 9/0 7/27 6/47 2/20 30 6/0 یارویدمین ادوات مورد نیاز در تمایم به کشت گیاهان أثیر تأت

 0 33 7/41 3/14 8/6 2/4 وییثیر بازدید مزارع نمونه در تمایم به کشت گیاهان دارأت

 6/0 1/41 1/41 4/13 4/2 5/1 یارویبهره در تمایم به کشت گیاهان دثیر تسهیالت بانکی کمأت

 9/0 7/41 8/26 2/26 6/3 9/0 روییهای کشت در تمایم به کشت گیاهان دابودن هزینهثیر کمأت

 6/0 44 1/30 8/20 9/3 6/0 های دولتی در تمایم به کشت گیاهان داروییثیر حمایتأت

 2/9 9/44 4/35 8 2/1 2/1 یثیر ایجاد مراکز خرید در تمایم به کشت گیاهان دارویأت

 

 االت زیرؤپاسخ کارشناسان به س -8 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 نام گیاه

 ةمیانگین هزین

به  هکتار کاشت هر

 تومان

میانگین قیمت فروش 

 کیلوگرم به تومان هر

 میانگین راندمان تولید هر

 به کیلوگرم هکتار

 برای هر میانگین نیاز به نیروی کار

 سال زراعی به نعر یک در هکتار

 روز

 168 2400 18258 8095833 ویشنآ

 54 1545 13260 2213636 سقززیره

 217 198 78714 5402632 باریجه

 166 2191 19050 7131818 نعناع فلعلی

 195 477 57279 5572608 گاوزبانگم

 95 1495 4100 3188095 بومادران

 

 اسمیرنف متغیرهای تحقیق - آزمون کولوموگراف -9جدول 
 1394، های پژوهشمأخذ: یافته

 متغیرهای تحویق ردی 
 اسمیرن  - آزمون کولموگروف های توصیعییافته

 نتیجه
 سطح معنی داری  Zآماره  انحراف معیار میانگین

 غیرنرمال 0001/0 888/2 762/0 4 زاییاشتغال 1

 غیرنرمال 0001/0 661/2 736/0 05/4 زاییدرآمد 2

 غیرنرمال 001/0 986/1 691/0 08/4 های دولتیحمایت 3

 غیرنرمال 005/0 724/1 01/1 87/3 کاهش مصرف آب 4
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 متغیرها بودننرمال فرض . آزمون2. 4
 در خصاوصبه اساتعاده ماورد آزماون ناوع تعیین از ققم 

 هاامتغیر بودننرماال از ضرورت دارد که ایموایسه هایآزمون

 (9)جدول.شویم مطمئن

 تحقیقهای . آزمون فرضیه3. 4
 مادل در کاه متغیرهاایی دنکاریکمّ با حاضر پژوهش در

 در( ساؤال) شااخص چناد هاآن از هریک برای پژوهش نظری

 گویانپاساخ دیادگاه از را کادام هار وضاعیت، شاد گرفته نظر

 ابتادا مناساب آمااری روش از اساتعاده منظاور باه یم.سنجید

از  .گرفات قرار بررسی مورد آزمون نوع به ورود هایفر پیش

 منظور این به ،بوده ایفاصله نوع از تحویق متغیرهای جاییآن

 بودننرماال ،(اس. کا) اسمیرنوف - کولموگراف آزمون طریق از

 غیرنرماال توزیا  از اطمینان از پ . شد بررسی هاداده توزی 

 داریمعنای سطح. شد استعاده مناسب آماری آزمون از، هاداده

 گرفتاه نظار در( >05/0p) طحسا در آماری هایموایسه برای

 .شد

اول: گیاهیییان داروییییی نسیییبت بیییه  ۀفرضیییی -
تیری سایرمحصوالت زراعیی منطقیه درآمیدزایی بیش

 دارند.

 هار متوسط درآمد، (10)جدول  از حاصم نتایج به توجه با

 تومان 20579509 ،مطالعه مورد ةمنطو در دارویی گیاه هکتار

 7944236 راعایز محصوالت سایر هکتار هر متوسط درآمد و

 باه نساقت دارویی گیاه هکتار هر اساس براین. باشد می تومان

 بیشاتر درآمادزایی درصاد 159 منطوه زراعی محصوالت سایر

 .گردد می تأیید اول فرضیه اینرو از لذا، دارد

 

 به تومان هکتار هر وضعیت درآمدزایی گیاهان دارویی وگیاهان زراعی در ۀمقایس -10جدول 
 1394کارشناسان،  ، مصاحقه با1392-1393، زراعی سال در قوچان شهرستان کشاورزی جهاد :خذأم

 نام گیاه نوع گیاه
 ةهزین

 کاشت
 عملکرد

kg/h 
 کیلو قیمت هر

 درآمد

 ناخالص

 درآمد

 خالص

 درآمد

 متوسط

 درصد

 تعاوت

 دارویی

 35723367 43819200 18258 2400 8095833 آویشن

20579509 

 

159 

 18273337 20486700 13260 1545 2213363 سقززیره

 10182740 15585372 78714 198 5402632 باریجه

 34606732 41738550 19050 2191 7131818 نعناع فلعلی

 21749475 27322083 57279 477 5572608 وزبانگاگم

 2941405 6129500 4100 1495 3188095 بومادران

 زراعی

 674160 2552160 1040 2454 1878000 گندم

7944236 

 

 533916 2225916 876 2541 1692000 جو

 14669695 19276695 635 30357 4607000 فرنگیگوجه

 15899174 22821174 578 39483 6922000 زمینیسیب

 

 دوم: گیاهیان داروییی نسیبت بیه سیایر ۀفرضی - 
  رند:تری دازایی بیشاشتغال ۀمحصوالت زراعی منطق

هار هکتاار گیااه ، (11) نتایج حاصم از جادولبا توجه به 

روز کاری داشته  1/149مورد مطالعه نیاز به  ةدارویی در منطو

روز بوده اسات.  7/48که این رقم برای سایر محصوالت زراعی 

هر هکتار گیاه دارویی نسقت به سایر محصوالت  ،این اساس بر

رو  از ایان .تر داردبیشزایی درصد اشتغال 206 ،زراعی منطوه

 .شوددوم نیز تأیید می ةفرضی
 

 منطقه گیاهان زراعی در زایی گیاهان دارویی ووضعیت اشتغال ۀمقایس -11جدول 
 1394، کارشناسان مصاحقه با، 1392-1393 زراعی سال در قوچان شهرستان کشاورزی جهاد :خذأم

 نیاز نیروی کاری مورد نام گیاه نوع گیاه
 زمتوسط نیا

 هکتار در به نیروی کار

 تعاوت درصد

 

 دارویی

 168 آویشن

 54 سقززیره 206 1/149

 217 باریجه
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 نیاز نیروی کاری مورد نام گیاه نوع گیاه
 متوسط نیاز

 هکتار در به نیروی کار
 تعاوت درصد

 دارویی

 166 نعناع فلعلی

1/149 

206 

 195 اوزبانگگم

 95 بومادران

 عیزرا

 30 گندم

7/48 
 30 جو

 70 فرنگیگوجه

 65 زمینیسیب
 

گیاهیان  تولید میزان آب مصرفی در سوم: ۀفرضی -

 محصوالت زراعی منطقه است. از تردارویی اقتصادی
( میانگین دفعاات 12آمده )جدول عممههای بطقق بررسی

آبیاری در یک فصام زراعای بارای هار هکتاار ساهم گیاهاان 

تار باوده درصد بیش 25 ،دارویی نسقت به سهم گیاهان زراعی

تر زایی بیشو اشتغال %159توجه به میزان درآمدزایی  است. با

 نسااقت بااه گیاهااان زراعاای منطوااه و %206گیاهااان دارویاای 

 شودیز تأیید میسوم ن ةفرضی، بودن مصرف آباقتصادی
. 

 اعی منطقهگیاهان دارویی نسبت به گیاهان زر میانگین نیاز به آبیاری در ۀمقایس -12جدول 
 1394، کارشناسان مصاحقه با، (1392-93) سال زراعی خذ: جهادکشاورزی شهرستان قوچان درأم

 نام گیاه نوع گیاه
دفعات آبیاری  میانگین تعداد

 هکتار در
 میانگین کم

 درصد

 عاوتت

 دارویی

 3/12 آویشن

9 

25 

 4 سقززیره

 7/3 باریجه

 16 نعناع فلعلی

 7/12 اوزبانگگم

 5/5 بومادران

 زراعی

 4 گندم

2/7 
 3 جو

 11 فرنگیگوجه

 11 زمینیسیب
 

 یان دریروستا های دولت ازحمایت چهارم: ۀفرضی -

 است. ثرؤاهان دارویی مها به کشت گیافزایش تمایل آن
 هااای دولاات ازکااه متغیاار نوااش حمایتبااا توجااه بااه آن

 زها به کشت گیاهاان دارویای اافزایش تمایم آن یان دریروستا

بررسای قرارگرفتاه و دارای  روستاییان مورد ةنامطریق پرسش

مات از آزمون غیرپاارامتری عال بنابراین، .توزی  غیرنرمال است

حال اگار فار   ،دشفرضیه استعاده  ای برای آزمونیک نمونه

 کنیم که:

Mهااای دولاات ازواقعاای متغیاار نوااش حمایت ة: میاناا 

ر د، ها به کشت گیاهان داروییافزایش تمایم آن یان دریروستا

 مورد بررسی. ةجامع

که متغیر نوش کشت گیاهان دارویی نساقت نآبا توجه به 

ا ر 5تاا  1موادیر باین ، محصوالت زراعی بر درآمدزایی به سایر

ی تر و یا مسااوموادیر کم ،از این رو ،دهدبه خود اختصاص می

ودن ثرباؤرا به عناوان م 3تر از ثیر و بیشأرا به عنوان عدم ت 3

 یم:های زیر را آزمون کنفر  دبای بنابراین، .گیریمدر نظر می

افازایش  یان دریروساتا هاای دولات ازفر  صعر: حمایت

 ثیر ندارد.أدارویی ت ها به کشت گیاهانتمایم آن

افازایش  یان دریروساتا هاای دولات ازفر  یاک: حمایت

 دارد. ثیرأها به کشت گیاهان دارویی تتمایم آن
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 ها به کشت گیاهان داروییافزایش تمایل آن یان دریروستا های دولت ازنقش حمایتای، آزمون عالمت یک نمونه -13جدول 

 1394های، مأخذ: یافته

 میانه انحراف معیار نمیانگی
تر از تعداد کم

 میانه
 تعداد مساوی میانه

تر از تعداد بیش

 میانه
 داریسطح معنی

08/4 691/0 086/4 12 10 314 0001/0 

 

د، شااومالحظاه می (13) نتاایج جاادول طور کااه ازهماان 

 یان دریروسااتا هااای دولاات ازمیااانگین متغیاار نوااش حمایت

ف با انحارا 08/4گیاهان دارویی،  ها به کشتتمایم آنافزایش 

سااطح  ،چنااینباشااد. هممی 086/4و میانااه  691/0معیااار 

در ساااطح  ،0001/0داری آزماااون عالمااات معاااادل معنااای

05.0 ؛پااذیریمفاار  صااعر را رد و فاار  مواباام را می 

هاا افزایش تمایام آن یان دریروستا های دولت ازیعنی حمایت

 دارد. ثیرأرویی تبه کشت گیاهان دا

 گیری. بحث و نتیجه5
 کاارگیریهبا ،دهادمی نشاان تحویاق نتاایج طورکههمان

 لیدتو به نسقت دارویی گیاهان تولید در نیاز مورد کاری نیروی

 فناایی. شودمی زاییاشتغال سقب و بوده تربیش زراعی گیاهان

 ةمنطوا در دارویای گیاهاان درباارة خاود تحویق در (1385)

 گیااه قلام ساه کاشات درآماد افازایش و زاییاشتغال ،زاهدان

 حاصامت و یافا دست فوق مشابه ةنتیج به ،زاهدان در دارویی

 نسقت دانهسیاه و رازیانه، سقززیره کاشت که داد نشان پژوهش

 ةنتیجا .دارد تاریبیش درآمد و زاییاشتغال، زراعی گیاهان به

 کاه طوری به ؛کندمی برابری تحویق این نتیجة با فوق تحویق

 میازان ،داد نشاان دارویای گیاهاان اندرکاردسات گاروه پاسخ

 کاشت جهت متوسط طور به پژوهش مورد گیاهان زاییاشتغال

 ،زراعای ساال یاک طول در زراعی محصول هکتار یک تولید و

 متوساط کاه درحاالی ،هسات نیااز مورد روز نعر 7/48 معادل

 در دارویای اهگیا هکتاار یک تولید و کاشت برای کاری نیروی

 . است نیاز مورد روز نعر 1/149 معادل زراعی سال یک

مورد  روستاهای دهندگانپاسخ درصد 68 حدود ،چنینهم

 هام هاآن اکثریت و دارند دارویی گیاهان کاشت به تمایم نظر

 باه ،دیگار عقاارت باه ؛دناشابمی سال 45 تا 20 سنی ةرد در

 روساتایی واناانج در، دارویای گیاهان مناسب سوددهی دلیم

-را جاای دارویای گیاهان کشت الگوی کند تاانگیزه ایجاد می

 دارویای گیاهان ،چنینهم. کنند منطوه زراعی هایگونه گزین

 ؛است زراعی هایگونه از ترهزینهکم بسیار کاشت ةهزین نظر از

 فوط دارویی گیاهان، رشته این کارشناسان اکثر نظر طقق زیرا

 و شااخ از (ساال 5 دحدو) سال چند و شوندمی کشت بار یک

 حالی در این .گیردمی صورت برداشت آن ةشیراب یا گم و برگ

 هماین .شاوند کاشات ساال هر دبای زراعی هایگونه که ستا

 را تولیاد ةهزینا از زیاادی بخش دارویی گیاهان خاص ویژگی

 .دهدمی کاهش

 دو در تحویاق ایان هاینامهپرساش نتایج از که طورهمان

 گرفات نتیجه توانمی ،آیدبرمی روستاییان و کارشناسان شبخ

 گنادم نظیر محصوالتی ترکم آبیاری دفعات تعداد رغمعلی که

 در آب مصارف باازدهی ولای ؛دارویای گیاهاان به نسقت جو و

 زراعای محصاوالت از تاربیش سااله5 ةدور در دارویای گیاهان

 رتقاهم 4 گنادم بارای ،مثاال عناوان باه ؛است منطوه مرسوم

 12 آویشن برای که حالی در ،است الزم زراعی فصم در آبیاری

 هک دکر تصور توانمی آینده به نگاه از ولی ؛است ضروری دفعه

 زمااین دنکرآماااده و بااذرکاری ةهزیناا ،گناادم باارای هرساااله

 در ،دارد نیااز آبیااری موادار هماین هرسااله و اسات ضروری

 تعاداد، شاتکا از پا  ساال هار در آویشان برای که صورتی

 تولیاد در هاهزیناه بنابراین، است. یافته کاهش آبیاری مراحم

 روهروبا آب مصارف اقتصاادی رانادمان باا ،نهایت در و کاهش

 باا آب مصارف ةموازنادر  چاهآنباه طاور کلای،  .شد خواهیم

 ماورد زراعای گیاهاان و دارویای گیاهاان بین آب جوییصرفه

 ،شاودمی تنقاطاسا دهنادگان پاسخ نظرهای از و هست توجه

 دارویای گیاهاان تولید در آب مصرف از بهینه ةاستعاد موضوع

 .است

 در دارویی گیاهان کاشت ةتوسع در که مشکالتی و مسائم

 :آمد دسته ب مطالعه مورد ةمنطو

 و اهمیات باه، مطالعاه ماورد ةمنطوا روساتاییان اکثریت 

 .نیستند آشنا دارویی گیاهان کاشت مزایای

 مناساب ادوات و کاود، سام، نشاا ، باذر جمله از هانهاده 

 .ندارد وجود منطوه در دارویی گیاهان کاشت
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 و ترسانگین دارویای گیاهاان کشات مازارع ایجاد ةهزین 

 .است زراعی گیاهان از باالتر

 گیاهاان کاشات بارای کاافی زمین روستاها ناساکن اکثر 

 در اختیار ندارند. دارویی

 وسااتاییانر باارای کشاااورزی بخااش در وریبهااره میاازان 

 .نیست صرفه به مورون

 و قدیمی گرایش دلیم به مهم مناب  و هاسرمایه هدررفت 

 از دیگار عقاارت به؛ است زیاد زراعت وکارکسب به سنتی

 صااورت بهینااه باارداریبهره منطوااه محیطاای هااایتوان

 .گیردنمی

 گیاهاان خریادوفروش بارای مرکازی و مناساب بازارهای 

 وجود ندارد. دارویی

 مساائم رف  جهت در و روستایی اقتصاد پایداری منظور به

 اقتصاادی پاذیربودنتوجیه دلیامه با و شدهمطرح مشکالت و

 در آمدهدساتهبا محاساقات با) دارویی گیاهان تولید و کاشت

 و درآماادی مناااب  از یکاای عنااوانه باا تواناادمی (رساااله ایاان

 اقادامات کهآن بر مشروط ؛شود مطرح روستاها در زاییاشتغال

 :شود توجه زیر کارهایراه و

 در دارویی گیاهان ترویجی و آموزشی هایکالس برگزاری 

  منطوه؛ روستایی جوام  بین

 گیاهاان کاشات باه متمایم یانیروستا بازدید دنکرفراهم 

 ؛محصوالت این ةتولیدکنند مزارع از دارویی

 ساوی از دارویی گیاهان تولیدی محصوالت خرید تضمین 

 ؛خصوصی بخش و دولت

 گیاهااان تولیااد در گذارانسیاساات و نوالؤمساا جاادی حمایاات 

 ؛دارویی

 باه منادهعالقا جوانان جهت (ملی اراضی از) زمین مینتأ 

 ؛دارویی گیاهان کاشت

 گیاهاان تولیاد مختلا  مراحام بارای الزمادوات  مینأتا 

 ؛ برداشت و داشت، کاشت دارویی

 تولیاادی محصااوالت خریاادوفروش مناسااب بااازار ایجاااد 

 ؛روییدا گیاهان

 و مناادانهعالقاا بااه بهاارهکم بااانکی تسااهیالت پرداخاات 

 ؛دارویی گیاهان کاشت به متمایم کشاورزان
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
The concept of rural development in the lapse of 

time, and the concept of development in its 

broadest sense, have been subject to change. The 

attitudes towards rural areas and rural economy 

have also changed due to transformations in those 

areas and dominance of sustainable development 

models in recent decades. To the extent that in this 

model, sustainable livelihoods and economic security in 

rural areas have gained primary importance, because on 

the one hand, capacity utilization rate and actual and 

potential capabilities in economic activities should be 

raised through higher efficiency and effectiveness. On 

the other hand, to ensure the continuity of livelihoods, 

employment, and income, etc., economic activities in 

rural areas should be diversified. 

Despite fundamental challenges facing rural economy, 

diversity in medicinal herbal species, climate 

variability, manpower and accessible energy resources 

are among Iran’s important potentials to increase 

medicinal plants cultivation and develop their relevant 

industries. Thus, research into production of medicinal 

plants has become an approach towards economic 

stabilization of the region in the framework of rural 

sustainable development model. 

  The World Bank predicts that the business of 

medicinal plants will reach $ 5 trillion by 2050, 

and Iran's share of the business is small. Today, 80 

percent of local communities use medicinal herbs, 

and the World Health Organization pursues a 

program with the slogan of "Health for all by 

relying on the use of medicinal herbs". The trend 

towards the use of medicinal herbs in the West, 

compared to synthetic drugs is on the rise. Iran, 

with its brilliant history of medicine and its 

geographical and climatic potentials (11 types of 

climates out of 13 global ones), 300 days of 

sunshine per year, high plant diversity (8,500 

species) provide good conditions for planting herbs 

and their processing. In Iran, the need to address 

the issue of rural development has been considered 

by government, and it plays a pivotal role in 

development policies. The present study was 

conducted to answer the following questions: 

 - What are the economic advantages of medicinal 

herb production compared to other crops in the 

study area? 

- Compared to common crops grown in the study 

area, how effective is the production of medicinal 

herbs in sustaining the rural economy? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Today, diversification of activities in rural areas is 

the basic solution for rural development in many 

communities. Unequal investment opportunities in 

the industrial and agricultural sector, low investment 

in agricultural sector and lack of diversity are 

among the issues represented in lack of diversity in 

jobs, the low level of production and productivity in 

agriculture, low wages, instability of economic 

activities resulting in poverty and backwardness and 

instability in rural areas in economic, social and 

environmental aspects. To avoid rural instability in 

different dimensions and in the context of 

sustainable rural development, the diversification of 

economic activities is a priority. One of the 

approaches discussed in the context of sustainable 

rural development approach is "diversification of 

economic activities". Making a good use of the 

geographic infrastructure in rural areas, the heavy 

dependence relationship between natural resources 

and their impact on environmental sustainability, and 

the great need for manpower in agriculture in general 

make ground for various activities in rural areas that 

help to stabilize the prices of agricultural products. 

  Medicinal plants are plants that one or some parts 

of them contain biologically active substances, and 

have biological impacts on the body of organisms; 
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such plants are planted, cultivated and harvested 

only for their medicinal properties. 

Medical herbs introduced to the researcher based 

on a preliminary survey of administrators, producers, 

professors and researchers of medicinal plants 

included: Echium pininana, Thymus, Cumin, Yarrow, 

Ferula gummosa and peppermint. 

3. METHODOLOGY  

The research was an applied–developmental one 

conducted in a descriptive-analytical method. The 

data were collected through documentary research 

and fieldworks. To determine the sample size, we 

used Krejcie Morgan sample size table. 336 heads of 

households out of a total of 2658 households were 

selected as samples and questionnaires were filled out 

by households in rural areas of the Ghochan County. 

Besides, at this stage the experts relevant to the 

project (including producers, experts and public 

managers of medicinal plants, and researchers) also 

completed the questionnaires. 

For data analysis, descriptive and inferential 

statistical methods were used. From descriptive 

statistics, frequency tables, and percentages were 

used. From inferential statistics, we used 

Kolomograph-Smirnov test to determine normal 

variables; single sample tests were also used to 

answer research hypothesis. 

- Dependent variable of the study is ‘to sustain the 

rural economy through producing medicinal herbs’. 

- Independent variables of the study are: ‘income 

generation, job creation, saving water, the desire to 

plant medicinal plants’. 

4. DISCUSSION 

 According to the survey results, 80 percent of 

farmers believe that shopping centers dedicated to 

herbal products may increase their motivation ‘to a 

high and very high extent’. These statistics indicate 

that one of the concerns of the villagers, in addition 

to production, is marketing. 

According to the results, the average income per 

hectare of medicinal herbs in the study area, is 

205795090 Rials, and the average income per hectare 

of other crops is 79442360 Rials. Accordingly, 

medicinal herbs compared to other common crops 

produce 159 percent more income per hectare. 

Therefore, the first hypothesis which assumes 

"medicinal herbs compared to other crops cultivated in 

the study area are more profitable" is confirmed. As the 

results show each hectare of medical herbs, compared to 

other crops, created 206 percent more employment 

opportunities. Hence, the second hypothesis, which 

assumes that medical herbs create more jobs 

opportunities than other crops, is confirmed. 

According to our surveys on average water 

consumption, medicinal herbs compared to other 

crops need 25 percent more irrigation. Considering 

the fact that medicinal herbs generate significantly 

more income (159%) and more job opportunities 

(206%) than other crops grown in the area, and 

their affordable water consumption, the third 

hypothesis is also confirmed. However, state 

support for villagers has also been effective in 

increasing their desire to grow medicinal herbs.  

5. CONCLUSION 
As the results of the questionnaire survey in two 

groups of experts and villagers show, we can conclude 

that despite the fact that crops such as wheat and 

barley compared to medicinal herbs need less number 

of irrigation, water use efficiency in medicinal herbs 

over five years, is higher than conventional crops in 

the area. For example, for wheat 4 times irrigation in 

the growing season is necessary, while for thyme 12 

times is essential. However, looking ahead we can 

assume that each year for wheat, the cost of sowing 

and land preparation is essential and every year the 

same amount of water is also needed. But after 

planting the thyme, for example, in each year the 

number of irrigation decreases. 

Therefore, the cost of production declines and 

eventually, there would be a higher economic 

efficiency of water use. In general, as the 

participants’ views suggest, what is important in 

the trade-off of water use and water saving 

between growing medicinal herbs and 

conventional crops, is the optimal use of water in 

production of medicinal herbs. 

Key words: Rural economy, to sustain the rural 

economy, medicinal herb production, Ghochan 

County.
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