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 تعاليبسمه

 

   :نکات برجسته 
 

 کیبه  لیتصور در جهان رو به رشد گذاشته و تبد یفرا یحاصل از آن با سرعت هایو فرآورده ییدارو اهانیگ 

 .شده است یدالر اردیلیم 480اقتصاد 

 بوده است. یرانیو ا یاهیطب گ ،ییدارو اهانیدار گپرچم ربازیاز د رانیا 

  البته گونه استهزار  8هزار گونه گیاهی در جهان شناخته شده که سهم ایران از این تعداد حدود  30تاکنون حدود 

 .دارد بیشتری گیاهی تنوع اروپا کل از تنهاییبه ما کشور

  استفاده شده است.گونه آن در صنایع مختلف دارویی و غذایی  200گونه دارویی، بیش از  2200از 

  بوده است ییدارو اهانیهزار هکتار از مزارع کشور تحت کشت گ 206حدود  1397درسال. 

 های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، کرمان، همدان و اصفهان به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت استان

 و تنوع گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است.

 ونیلیم ۵70به  کینزد 1397سال  دالر و در ونیلیم 4۵0حدود  1396سال  در رانیکشور ا ییدارو اهانیصادرات گ 

 دالر بوده است. ونیلیم 480به  کینزد 1398دالر و در سال 

  های بعدی قرار دارند.ها در ردهزعفران اختصاص دارد و شیرین بیان، موسیر، گشنیز و انواع زیرهبه درصد مبلغ صادرات  70حدود 

 لیه دالب اهانیگ نیاز ا یبودن برخ یو انحصار یمیتنوع اقل ،ییدارو اهانیدر استفاده از گ نهیرید نهیشیبا پ رانیا 

 ینبودن کاشت، داشت و برداشت و دالل زهیمکان ،یراصولیغ هایو برنامه هااستیاتخاذ س ،یمختلف از جمله کم آب

 دارد. دهصادر کنن یکشورها نیدر ب یزیافراد سودجو، سهم ناچ

  شرکت دانش  186تعداد  نیهستند که از ا تیدر حال فعال ییدارو اهانیگ نهیشرکت در زم 800در حال حاضر

 .باشندیشرکت خالق م 37و  انیبن
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  اولويت و ضرورت موضوع 
 

 ياداقتص تيمز يدارا هايحوزه ريسا ينفت و تمرکز بر رو رب يبر خروج از اقتصاد متک رانيا ياسالم يجمهور ياستراتژ نيمهمتر   

 ليتصور در جهان رو به رشد گذاشته و تبد يفرا يحاصل از آن با سرعت هايو فرآورده ييدارو اهانيگ انيم ني. در اباشديکشور م

حداقل  کهاعالم شده است  1/9در جهان  ييدارو اهانيگ يشده است. هم اکنون نرخ رشد اقتصاد يدالر ارديليم 480اقتصاد  کيبه 

 يبوده است. اجرا يرانيو ا ياهيطب گ ،ييدارو اهانيدار گپرچم ربازياز د رانياست. ا ياقتصاد هايحوزه ريدو برابر نرخ رشد سا

 .دهديدر کشور را م ييدارو اهانيظهور اقتصاد کسب و کار گ ديقطعاً نو ييدارو اهانيارزش گ رهيزنج هايهماهنگ و کامل همه حلقه

 نيا تيموفق هايهيدر جامعه از پا ييدارو اهانيمصرف درست گ جيو ترو سازيفرهنگو بازار و  ،يفرآور د،يتول هايحلقه يهماهنگ

 .آيدبه حساب ميدر کشور  کيطرح مهم و استراتژ
 

 مقدمه و طرح مسئله 

 اثرات جانبي مواد سنتزي و کشفاستفاده از گياهان دارويي و معطر به دليل گرايش مجدد انسان به طبيعت و محصوالت طبيعي،   

داروهاي جديد از ترکيبات طبيعي که داراي ساختارهاي پيچيده شيميايي به سختي قابل سنتز يا بعضا غير قابل سنتز هستند رشد 

لوم عبسيار بااليي يافته و اين گرايش به محصوالت طبيعي منجر به ايجاد بازار بزرگي براي اين گياهان شده است. قبل از پيدايش 

هاي خود متکي بوده است. هنوز هم در بسياري از نقاط دارويي نوين بشر صرفا به داروهاي گياهي و طبيعي براي درمان بيماري

هاي عمومي مردم رواج دارد. جهان و به ويژه در کشورهاي در حال توسعه استفاده از داروهاي گياهي براي درمان بسياري از بيماري

معتقد است که در هزاره سوم عالوه بر کشورهاي در حال توسعه استفاده از گياهان دارويي و داروهاي گياهي سازمان بهداشت جهاني 

 باشد. در ايران نيز همچون ساير نقاط جهانو سنتي در کشورهاي صنعتي و توسعه يافته نيز به شکل چشمگيري در حال افزايش مي

هزار گونه گياهي در جهان شناخته شده  30تاکنون حدود رو به گسترش است. تقاضا براي مصرف داخلي و صادرات گياهان دارويي 

گونه  2200از  دارد. بيشتري گياهي تنوع اروپا کل از تنهاييبه ما کشور البته گونه استهزار  8که سهم ايران از اين تعداد حدود 

ميليون دالر و در  450بيش از  1396است. در سال گونه آن در صنايع مختلف دارويي و غذايي استفاده شده  200دارويي، بيش از 

دهد نشان مي 2018ها در سال ميليون دالر صادرات اين محصوالت براي کشور بوده است. همچنين داده 570بالغ بر  1397سال 

کارخانجات بوده است. از آنجاييکه ها جهت توليد دارو و مواد اوليه ها و عصارهميليون دالر از انواع اسانس 295کشور ايران وارد کننده 

باشد و همچنين بسياري از گياهان دارويي اقليم دنيا را دارا بوده و از انرژي خورشيد داراي بهره کافي مي 13اقليم از  11کشور ايران 

 يي در کل کشور سطحکه در کشور رويش دارند کم آب بر و داراي اهميت اقتصادي باال هستند. لذا با اجراي طرح توليد گياهان دارو

زير کشت گياهان دارويي افزايش يافته و براي کشور ارز آوري حاصل خواهد شد و همچنين افزايش مصرف کشور نيز تامين خواهد 

و  هاندر ج ييدارو اهانيگ ديتول تيوضعشد.در همين راستا و براي تحليل بيشتر ضرورت و اهميت توليد گياهان دارويي، بررسي 

ها و راهکارهاي وزارت جهادکشاورزي براي ها، سياستهاي جهش توليد و برنامهصادرات و واردات، موانع و چالشايران، وضعيت 

ای با آقای دکتر حسین مصاحبههاي دانش بنيان در گياهان دارويي، آوري و شرکتجهش توليد و همچنين ميزان استفاده از فن

 در آن هايبخش که مهمترين شده انجام 1وزارت جهاد کشاورزیارویی و مجری طرح گیاهان دمعاون وزیر مشاور زینلی، 

 شود.مي ارائه پژوهش اين
 

 در کشور ييدارو اهانیگ دیجهش تول تیضرورت و اهم 

ه . با توجه بباشديم يضرور يمحصوالت امر نيا ياقتصاد ديتول يبرا ييدارو اهانيو گ يباغات زعفران، گل محمد ياصالح و نوساز

 يمناسب انواع کودها هتغذي با لذا. اندشده جاديا ريکم بازده و فق هاينيدر زم ييدارو اهانياز مزارع گ ياريبس ،ينيزم ريآب زکاهش 

 شيافزا زيو صادرات ن نيکشور تام ازيو ن ابدييم شيمحصوالت افزا نيا ديهرز و هرس تول هايکنترل علف تيريمد ،ييايميو ش يدام

 يضو توسعه ارا يداريو پا افتهي شيمحصوالت افزا فتيو ک تيکم ييدارو اهانيتحت کشت گ يزراع ينهايزم تي. با تقوابدييم

بوده است که تا به حال از  ييدارو اهانيتحت کشت گهزار هکتار از مزارع کشور  206حدود  1397. درسال گردديم داريپا يکشاورز

ص مشخ يبه عمل آمده در سال جار قاتي. با توجه به تحقباشنديم ديحداقل تول ياز مزارع دارا يارياستفاده شده است. لذا بس يارقام بوم

                                                           
 انجام شده است.  30/04/1399 خیتاراین مصاحبه در  -1
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 ليپتانس يمناسب دارا هايکشور وجود دارد. لذا ضرورت دارد ارقام اصالح شده و نهاده 1در ژرم پالسم يمناسب اريشده است که ارقام بس

 ديلاز مزارع تو تيطرح در صدد است با حما نيشود. ا تيحما يبذر مادر يدياست از مزارع تول ازيراستا ن نيگردند. در ا يارقام قبل نيگزيجا

 پروژه در کل کشور به اجرا در نيو به دست کشاورزان برساند. ا ديتول يمناسب و با عملکرد باال با بخش خصوص 3هيبذر با قوه نام ،2يبذر مادر

  ناي اهداف و هاتوجه به رويکرد وزارت جهاد کشاورزي در توسعه کسب و کارهاي گياهان دارويي در راستاي سياست با خواهد آمد.

است. در اين راستا الزم است در توسعه گياهان دارويي توجه  دهيتوسعه اشتغال گرد ،ييدارو اهانيطرح، تاکيد بر توسعه کشت گ

کود و...( و فرآوري اوليه و فرآوري  لقبي از هانهاده ريشده، سا يبذور اصالح شده و گواه ژهيو به) توليد نهاده، تامين بخش به ايويژه

 ارويي شود.د گياهان در موجود هايخالء و منطقه هر هايثانويه، بازار با توجه به پتاسيل
 

 رانيدر ا ييدارو اهانیگ دیو سابقه کشت و تول خچهيتار 

ل جز توس ايچاره يخيانسان هم زمان بوده است. انسان در تمام دوران تار يزندگ خيبه منظور درمان با تار ييدارو اهانياستفاده از گ

از  ايکه عده يمعمول بوده، به طور رانيا ياز نقاط فالت مرکز ياريدور در بس هاينداشت. کشت زعفران از گذشته اهانيبه گ

 زيمعطر و ن هايساختن انواع عطرها و روغن يبرا انيدر عصر هخامنش دانند،يم رانيماد ا ميقد التيخاستگاه زعفران را ا نيمحقق

به روم محسوب  رانيا ياز اقالم صادرات يکي هاو در دوره پارت کردنديمهمانان دربار از زعفران استفاده م ينان برا ينوع هيدر ته

مهم جهان  ياز کشورها ييدارو اهانياز لحاظ تنوع گ ياهيگونه گ هزار 8از  شيب اشتنبا د راني(. کشور ا1366 يشمي)ابر شوديم

. ديآيبه شمار م ييدارو اهانيگ ديتول يبرا اياز مناطق مناسب دن يکي ييآب و هوا تيو وضع ييايجغراف تيبوده و با توجه به موقع

 اهانيکردن و کشت انبوه گ ياهل ،ييشناسا نهيدر زم اهان،يگ نيمصرف ا يو سابقه طوالن ييدارو هايرغم تنوع فراوان گونه يعل

 يعياز عرصه طب يمورد مصرف در داخل کشور و ارقام صادرات ييدارو اهانيبرداشته نشده است و بخش اعظم گ يقدم اساس ييدارو

 .شوديبرداشت م

 شرویپ یدر جهان و کشورها ييدارو اهانیگ دیتول تیوضع 

محصوالت به طور  نيا يجهان يشروع شده و از آن به بعد تقاضا 1986در جهان در سال  ييدارو اهانيبه کشت و توسعه گ توجه  

ر سطوح د ييدارو اهانيانبوه گ ديکشت و تول يزيرمختلف نسبت به برنامه يداشته است. به دنبال آن کشورها شيافزا ايندهيفزا

 نيا يالمللنيب ياقدام نمودند و در کنار آن بازرگان يو بهداشت يشيآرا ،ييدارو عصناي در هاآن زو استفاده ا يو بهره بردار يصنعت

 (،FAO سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل متحد )فائو  که به گزارش سازمان يمواجه شد. به طور يمحصوالت با رونق روز افزون

 شيدر اتر ييدارو اهانيگ رکشتيسطح ز 2010سال  در.ديدالر گزارش گرد 880بالغ بر  1995در سال ييدارو اهانيارزش صادرات گ

، 2800، هلند3500ايتالي، ا5500وناني، 10200، آلمان26500هکتار، فرانسه  17000، فنالند83200هکتار، بلغارستان 24800

 هکتار بوده است. 6495و انگلستان  10700يرومان
 

 وضعیت تولید گیاهان دارويي در ايران 

اقليم شناخته شده جهاني  13اقليم از  11از و با رتبه باال از نظر غناي گياهي و تنوع زيستي و داراي سرزمين ايران کشوري ممت

ها حداقل هزار گونه است که از نظر تنوع گونه 8هاي گياهي ايران در حدود شناسان و پژوهشگران، تعداد گونهاست. براساس نظر گياه

ها و گونه از گياهان کشور داراي خواص دارويي، عطري، ادويه 2200است که بيش از  دو برابر قاره اروپاست. تحقيقات نشان داده

باشند و به عنوان يک ظرفيت گونه از اين گياهان به عنوان گياهان بومي ايران مي 1728بهداشتي هستند. به عالوه،  -آرايشي

له گل محمدي، زعفران، باريجه، آنغوزه و شيرين بيان هاي مهم از جمشوند. خاستگاه بسياري از گونهانحصاري در کشور محسوب مي

                                                           
 یهاکامل و بافت اهیو شامل بذر، گ شودیگفته م رودیو اصالح نژاد به کار م دیکه در تول یاهی( به هر نوع ماده گGermplasm: یسی)انگل - 1

 است. یاهیگ

بذری است که از تکثیر بذر پایه بدست می آید. این بذر، با نظارت کارشناسان : (EGIT)یا (Registered Seed) ثبت شده یا مادریبذر - 2

تهیه شود. بدین معنی که از بذر ثبت شده دوباره بذر ثبت شده تهیه گردد. هدف از بذر تولید می شود. بذر ثبت شده ممکن است چندین بار 

  .می باشد” گواهی شده بذر“این مرحله افزایش مقدار بذر قبل از تولید 

به تعداد بذرهایی که در .شودزنی و تولید گیاه طبیعی، قوه نامیه بذر گفته میبه توانایی بذر برای جوانه:بودن بذر(قُوّه نامیه )قابلیت زنده - 3

 .شوند، قوه نامیه بذر گویندزنند و برحسب درصد نیز بیان میروز(، جوانه می7طول مدت زمان معینی )مثال 

 



 

5 

 

هاي هاي گياهي و برخي گونهگيرد. همچنين تنوع گونهميها در ايران انجام اي از توليد جهاني اين گونهايران است و بخش عمده

از گياهان دارويي کشور از جمله  هاي مهم داروسازي درکشورهاي پيشرفته به مواد اوليه برخيمنحصر به فرد ايران باعث شده تا شرکت

 زعفران، زيره، آويشن و مرزه به شدت وابسته باشند.
 

 9713در سال ييدارو اهانیگو تولید  کشتوضعیت سطح زير-(1جدول )

 میزان تولید)تن( سطح زير کشت )هکتار( استان رديف

 13104.1 1561.65 آذربایجان شرقی 1

 3174.9 184.55 آذربایجان غربی 2

 153.2 69.04 اردبیل 3

 36821 2914 اصفهان 4

 530 285 البرز 5

 25.2 16.1 ایالم  6

 2624.6 565 بوشهر 7

 1659.5 228.83 تهران 8

 1884.6 806.47 چهارمحال و بختیاری 9

 2868 4652 خراسان جنوبی 10

 13810.8 19494.65 خراسان رضوی  11

 1433 1868 خراسان شمالی  12

 10946 1334.9 خوزستان 13

 152.9 54.95 زنجان 14

 2306.1 1603.47 سمنان  15

 9222.4 5427 سیستان و بلوچستان 16

 16961 5160.35 فارس 17

 0 32.6 قزوین 18

 184 28.95 قم 19

 5987.2 833 کردستان 20

 6828.6 937 کرمان 21

 400003.5 6225.5 جنوب کرمان 22

 4901.5 2109.76 کرمانشاه 23

 257.3 81.05 کهگیلویه و بویراحمد 24

 2432.4 2906.92 گلستان  25

 429.15 790.917 گیالن 26

 28856.6 2140.72 لرستان  27

 1616.24 831.6 مازندران  28

 448 302.1 مرکزی 29

 3939 133.45 هرمزگان 30

 11682.7 4570.95 همدان 31

 1152.6 537.85 یزد 32

 226396.94 68688.327   جمع کل
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های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، کرمان، همدان و اصفهان به ترتیب بیشترین سطح زیر در این بین استان

 کشت و تنوع گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است.

 

هاي وزارت جهاد کشاورزي که سياست هاي توسعه کشت گياهان دارويي در برنامه ششم توسعه و نيزها و برنامهبا توجه به سياست

در دستور کار دارد و از طرفي عدم توفيق ايران در به دست آوردن  1404توسعه سه برابر سطح زير کشت گياهان دارويي را تا سال 

ارزش  ه نهاييسهم قابل قبولي از بازارهاي جهاني گياهان دارويي و غلبه خام فروشي گياهان دارويي و عدم فرآوري و دستيابي به حلق

آنها که حتي در محصوالتي چون زعفران و گل محمدي نيز وجود دارد و همچنين عرضه گياهان دارويي ايران حتي زعفران و گل 

محمدي به نام و برند ساير کشورها مثل اسپانيا، امارات، پاکستان، چين و حتي افغانستان موجب گرديده که بررسي وضعيت رقابت 

ن دارويي ايران و شناسايي عوامل موجده و راهکارهاي برون رفت از اهميت اساسي براي کشور و وزارت جهاد پذيري کيفيتي گياها

 کشاورزي برخوردار باشد.
 

 ترين گیاهان دارويي کشور و محل رويش آنهامهم 

 کشور در اين استانها قرار گرفته است: گياهان دارويي %70بيش از 

 خراسان رضوي )زيره سبز(

 کرمان)حنا، وسمه(جنوب 

 همدان )گشنيز و رازيانه(

 گيالن)گل گاوزبان(

 اختصاص دارد.  خراسان جنوبيو   خراسان رضوي به استان زعفرانسطح زيرکشت  %90بيش از 

 اختصاص دارد. آذربايجان شرقي، اصفهان ،کرمان فارس، هاي:کشور به استان گل محمدياز سطح زيرکشت  %85بيش از 
 

  بندی و فرآوری گیاهان دارويي در کشوروضعیت بسته 

از لحاظ صدور مجوز در کشور باندازه کفايت اين موضوع بانجام رسيده است. در برخي موارد مانند بسته بندي زعفران از کل توليد  

ه هم اين بخش نياز ب آوري در فرآوري هنوز به دانش و ورود تکنولوژي نياز است. درنيز اين مقدار بعضاً بيشتر بوده است. از نظر فن

 باشد. افزايي بيشتر در اجزاء زنجيره ارزش مي
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 هاوضعیت واحدهای فرآوری و بسته بندی گیاهان دارويي در استان -2جدول 

 

 وضعیت صادرات و واردات گیاهان دارويي کشور 

اختصاص داده است و در زعفران ما توليد گياهان دارويي در سال گذشته سهم خوبي از صادرات محصوالت کشاورزي را به خود   

 توان براي مباحث سهم بازارهاي بين المللي در دنيا بهره برد. اين در حالي است کهها ميکننده برتر دنيا هستيم و از اين قابليت

 گونه هزار 8 توليد و رشد قابليت کشور و است دارويي گياهان تکثير و رشد در جهان هايخاستگاه بهترين از يکي ايران خاک و اقليم

توان درآمد بسياري را براي کشور به ارمغان دارد. با توجه بيشتر به اين حوزه و بستر سازي الزم در اين خصوص مي را دارويي گياهان

 آورد.

113661.31913.22165.5216.8250.573428.56569.742903.39472.99آذربایجان شرقی1

14173717533.3130215668510166413229.13192.63421.73آذربایجان غربی2

2120502750000150160001600065.2516.1281.37اردبیل3

3711217531603110620.653728.0530111416204735900.426373.4اصفهان4

130120000130000085.54085.54ایالم5

21040770160000001440636.50636.5بوشهر6

172985.12004.6637510.052250.02102360588240828تهران7

چهارمحال و 8

بختیاری

4522548150001100337224.17.531.6

31248227012001324452600975.7119.51095.2خراسان شمالی9

594589863048453887314369.51110251356308784.59789.49573.99خراسان رضوی10

31242310.500000031242149464.7851558.79خراسان جنوبی11

4355014500000115033400261331.62644.6خوزستان12

32915317577140012501322850043.6294.4138.02زنجان13

3181228.1217100110001279.74171.31451.04سمنان14

سیستان 15

وبلوچستان

12080000120000011911.36.411917.7

393553236939220037.287360272796552851368918974.2فارس16

260023511000000150081.9720.1102.07قزوین17

4510013602100000025000544.2545589.25قم18

3341611158260511126001210140.05203343.05کردستان19

1413077587451600826.61509114005012.07580010812.1کرمان20

65267.118135115010.0853445026673061465.53526.5کرمانشاه21

کهکیلیویه و بویر 22

احمد

8598115560218002216312041040210.870210.87

1046501860000001046500092.05294.05گلستان23

5110585982130013.327552100003005.714.13019.8گیالن24

327118700130022685298.8135.55434.3لرستان25

1136698700.228573102280051910882.882281110.88مازندران26

54197287781190242742825275513239762299مرکزی27

000000000003605753680هرمزگان28

3265.51051010.515226015051.711515166.7همدان29

18756047721115201400076000136104.79240.79یزد30

213439.631237670767066456.596157058995.3684.3البرز31

0000000034335.925534590.9`00جنوب کرمان32

3163352093463779849003.5602112.7753651815724757513742832761170189

جمع کل )تن(

جمع کل

تعدا

د

عصاره 

های 

گیاهان 

تعداد
گالب و 

عرقیات 

گیاهی

ماده خام 

گیاهان 

دارویی )تن(

گل محمدی 

)تر( تن

نام استانردیف
تعداد 

کل

ظرفیت کل 

اسمی )تن 

در سال(

جذب کل 

ماده خام 

)تن(

تعداد
خشک کردن 

و بسته بندی 

گیاهان 

تعداد
اسانس 

گیاهان 

دارویی و 
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ارويي و هان دعليرغم پتانسيل باالي ايران در زمينه توليد گياهان دارويي، در بين کشورهاي مطرح توليد کننده و صادرکننده گيا

ايران با پيشينه ديرينه در استفاده از گياهان دارويي، تنوع اقليمي و انحصاري بودن برخي از هاي آن ايران جايگاهي ندارد. فرآورده

هاي غيراصولي، مکانيزه نبودن کاشت، داشت و برداشت و ها و برنامهاين گياهان به داليل مختلف از جمله کم آبي، اتخاذ سياست

 ي افراد سودجو، سهم ناچيزي در بين کشورهاي صادر کننده دارد.دالل
 

میلیون دالر و در سال  ۵7۰نزديک به  1397و در سال میلیون دالر  ۴۵۰ حدود 1396کشور ايران در سال  صادرات گیاهان دارويي

 میلیون دالر بوده است. ۴8۰میزان صادرات نزديک به  1398

 

 1398اساس اطالعات موجود و مقدماتي سال آمار صادرات فصول بر -3جدول 

 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( شرح تعرفه تعرفه

 ۵068 7178 فلفل خرد نشده و نسابیده بصورت غیر خرده فروشی 09041190

 37702 3۵242 09041220و09041210فلفل خرد شده یا سائیده بجز ردیفهای  09041290

09042190 
کرده یا ( خشک Pimenta( یا )از جنس Capsicumفرنگی )ازجنس (؛ فلفلPiperـ ـ ـ سایر/فلفل )از جنس 

 خردکرده یا ساییده.
۵9400 2787۵ 

 ۵00 200 خشک شده، خرد شده و سابیده غیر از در بسته بندی برای خرده فروشی Pimentaیا  Capsicumمیوه گونه های  09042290

 242 17۵ بندی آماده برای غیر خرده فروشیوانیل خرد شده و سابیده در بسته  09052090

 6۵0 4۵0 دارچین در بسته بندی های آماده شده برای خرده فروشی، خردنشده و آسیاب نشده 09061110

 4۵۵0 3002 09061110دارچین خرد نشده و آسیاب نشده، غیر ازردیف  09061190

 47 26 دارچین. فروشی/دارچین و گل درختخردهبندی آماده شده برای ـ ـ ـ در بسته 09062010

 4۵272 2۵9۵0 09062020و09062010دارچین وگل درخت آن خردشده یاساییده بجزردیفهای  09062090

 17 4 میخک خرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 09071090

 299 10 آماده برای خرده فروشیهل خرد نشده و نسابیده در بسته بندی  09083110

 2۵68 2۵8 هل خرد نشده ونسابیده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 09083190

 1۵24۵833 14274349 تخم گشنیز خرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 09092190

 ۵۵609 62228 دربسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمترتخم گشنیز خرد شده وسابیده شده به جز  09092290

 10823677 2941238 تخم زیره سبزخرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 09093190

 179998 40990 تخم سرو کوهی. ـ ـ ـ سایر/تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ 09093290

09096190 
تخم رازیانه رومی، تخم بادیان، زیره سیاه یا مرزه، تخم سرو کوهی در بسته بندی آماده برای خرد نشده و ساییده 

 نشده در بسته بندی برای غیر خرده فروشی
90000 99472 

09096290 
تخم سرو کوهی خرد شده وساییده شده به جزدربسته بندی تخم رازیانه رومی ، تخم بادیان ، زیره سیاه یا مرزه ، 

 آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
۵997 10349 

 8197 11 زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09101110

 26698 1916۵ خرده فروشی زنجبیل خرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر 09101190

 26227 2۵۵1 زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 09101290

 21108628 19037 گرم10زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از  09102010

 130792 10۵ خرده فروشی گرم آماده برای10انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از  09102020

 109000996 97420 گرم آماده برای خرده فروشی10-30انواع زعفران در بسته بندی  09102030

 69862 ۵6 گرم آماده برای خرده فروشی10-30انواع پودر زعفران در بسته بندی  09102040

 16۵604883 16230۵ گرم30زعفران در بسته بندی بیش از 09102090

 7 7 زردچوبه در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09103010

 6322 800 زرد چوبه به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی 09103020

 69214 39336 09103020و  09103010زردچوبه بجز ردیفهای  09103090

 96482 6083۵ خرده فروشیب فصل در بسته بندی آماده برای  -سایر ادویه جات مخلوط یادداشت ا 09109110

 612۵4 23298 ب فصل به صورت کوبیده دربسته های غیر خرده فروشی-1سایرادویه جات مخلوط یادداشت  09109120

 414۵3۵ 1۵16۵9 9109190و9109110)ب( غیر مذکور درردیف های -1سایرادویه جات مخلوط یادداشت  09109190

 386۵24 3807۵ آماده برای خرده فروشیاویشن وبرگ بو در بسته بندی  09109911

 17۵16 1014۵ سایر ادویه جات به غیر ازآویشن وبرگ بو در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09109919

 128264 1۵12۵ آویشن وبرگ بو به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی 09109921

 31444 1867۵ بسته بندی های غیر خرده فروشی به غیر از آویشن و برگ بو سایر ادویه جات به صورت کوبیده در 09109929

 209447 61489 سایر ادویه جات غیر مذکور در جای دیگر 09109990

 28281 3737 ریشه شیرین بیان تازه یا خشک کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده 12119020
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 127۵10۵ 192۵08 گل خشک و گلبرگ تازه محمدی 12119091

 27۵6208 1371660 سایر نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099

 38۵2 231 ـ ـ ـ بابونه 12122920

 3291 14۵0 مرزه 12122940

 388۵ 427۵ ـ ـ ـ سایر 12122990

 ۵0000 20000 صمغ عربی طبیعی 13012000

 77۵۵96 240۵2 باریچه 13019010

 ۵776917 162626 آنغوزه )تلخ و شیرین( 13019020

 96۵61 10449 سقز 13019030

 1144189 11۵602 کتیرا 13019040

 494780 34136 سایرگم الك، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 13019090

 9848778 62327۵۵ بیانشیره و عصاره شیرین  13021200

 8091294 8203400 سایر شیره ها و عصاره های نباتی، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند 13021900

 2324۵66 2123728 حنا به غیر از عصاره آن 14049010

 601۵1 60780 وسمه 14049020

 3۵079 16691 اسانسی کنسانتره و روغن های اسانسی مطلق(روغن های اسانسی از سایر نعناع ها )ا زجمله روغن های  33012500

 304114 732 اسانس روغنی از گل محمدی 33012910

 842۵4 1199 اسانس باریجه 33012920

 4۵7296 9143 اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 33012990

 6002670 3990988 گالب استحصالی از گل محمدی 33019011

 1141946 ۵9۵090 سایر عرقیات سنتی 33019012

33019019 
سایر آبهای مقطر خوشبو و محلول های آبی روغن های اسانسی به استثنای گالب استحصالی از گل محمدی و سایر 

 عرقیات سنتی
1۵6092 383141 

 329۵21 1716۵0 و محلول آ بی روغن اسانسیسایر اولئورزینهای استخرا جی، بامحلول غلیظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو  33019090

 107962103 394990568 پیاز و موسیر 07031000

 ۴7337۰۵93 ۴1769762 جمع کل
 

هاي بعدي قرار دارند. ها در ردهزعفران اختصاص دارد و شيرين بيان، موسير، گشنيز و انواع زيرهبه درصد مبلغ صادرات  70حدود 

 شود.، هنگ کنگ، چين و آلمان صادر ميمتحده عربي کشورهايي مانند اماراتاين محصوالت بيشتر به 

 

 1398آمار واردات  بر اساس اطالعات موجود و مقدماتي سال  -۴جدول 

 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( شرح تعرفه تعرفه

 316،193 99،982 سایر اجزای زعفران به استثنای پیاز زعفران در حال نمو یا گل دادن 06011090

 22،70۵،824 ۵،688،766 فلفل خرد نشده و نسابیده بصورت غیر خرده فروشی 09041190

 1،167،39۵ 647،900 فلفل خرد به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی 09041220

09042190 
کرده یا خردکرده ( خشک Pimenta( یا )از جنس Capsicumفرنگی )ازجنس (؛ فلفلPiperـ ـ ـ سایر/فلفل )از جنس 

 یا ساییده.
3،000 3،870 

 1،136،۵68 7۵3،۵10 خشک شده، خرد شده و سابیده غیر از در بسته بندی برای خرده فروشی Pimentaیا  Capsicumمیوه گونه های  09042290

 8،823،410 4،2۵8،362 09061110دارچین خرد نشده و آسیاب نشده، غیر ازردیف  09061190

 33،843 10،1۵0 دارچین به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی 09062020

 206،۵39 121،۵00 میخک خرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 09071090

 776،246 94،720 فروشیجوز هندی )جوز بویا( خرد نشده و نسابیده در بسته بندی آماده برای غیر خرده  09081190

 198،071 24،740 جوز هندی )جوز بویا( خرد شده وسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده کفروشی 09081290

 7،430،626 ۵۵8،709 هل خرد نشده ونسابیده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 09083190

 ۵8،871 36،000 دربسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمترتخم گشنیز خرد شده وسابیده شده به جز  09092290

 826،984 382،486 تخم زیره سبزخرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 09093190

 7،884 3،000 سیاه؛ تخم سرو کوهی.ـ ـ ـ سایر/تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره  09093290

09096190 
تخم رازیانه رومی، تخم بادیان، زیره سیاه یا مرزه، تخم سرو کوهی در بسته بندی آماده برای خرد نشده و ساییده نشده 

 در بسته بندی برای غیر خرده فروشی
۵،000 7،8۵7 

 ۵،810،324 3،7۵0،16۵ برای غیر خرده فروشیزنجبیل خرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده  09101190

 30،399 11،800 زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 09101290

 ۵،04۵ 2،700 زرد چوبه به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی 09103020

 19،883،912 17،۵69،1۵0 09103020و  09103010زردچوبه بجز ردیفهای  09103090
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 174،334 36،720 ب فصل به صورت کوبیده دربسته های غیر خرده فروشی-1سایرادویه جات مخلوط یادداشت  09109120

 8۵،30۵ 7،708 9109190و9109110)ب( غیر مذکور درردیف های -1سایرادویه جات مخلوط یادداشت  09109190

 489،074 ۵1۵،694 جای دیگر سایر ادویه جات غیر مذکور در 09109990

 391،604 17،01۵ شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازك/گل رازك، تازه یا خشک کرده، حتیـ گل رازك، آسیاب 12102000

12112000 
داروسازی، برای (/نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، Ginseng rootsـ ریشه جنسن )

 کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.رود؛ تازه یا خشککشی، انگل کشی یا همانند به کار میمصرف حشره
4 ۵0 

 1۵7،069 392،749 ریشه شیرین بیان تازه یا خشک کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده 12119020

 1۵،070،6۵1 10،613،398 مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگرسایر نباتات و اجزاء آن ها  12119099

 2۵6،۵16 123،90۵ ـ ـ ـ بابونه 12122920

12129200 

زده یا خشک های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ(، خزه و جلبک و سایر علفCaroube/خرنوب )0

کاسنی بو نداده از نوع ها و سایر محصوالت نباتی )از جمله ریشهمغز هسته میوهشده؛ هسته و کرده، حتی ساییده

(Cichorium intybus sativumکه درجای دیگری گفته نشده ) 

31،8۵0 26،933 

12129910 

های دریایی، چغندرقند و نیشکر، (، خزه و جلبک و سایر علفCaroubeـ ـ ـ خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب )

ها و سایر محصوالت نباتی )از جمله شده؛ هسته و مغز هسته میوهزده یا خشک کرده، حتی ساییده، سردکرده، یختازه

 Cichorium intybus satکاسنی بو نداده از نوع )ریشه

8،301،710 17،۵۵9،777 

 11،297 300 بذر دانه کدو--- 12129920

12129990 

زده یا های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخجلبک و سایر علف(، خزه و Caroubeـ ـ ـ سایر/خرنوب )

کاسنی بو نداده از نوع ها و سایر محصوالت نباتی )از جمله ریشهشده؛ هسته و مغز هسته میوهخشک کرده، حتی ساییده

(Cichorium intybus sativumکه درجای دیگری ) 

292،807 ۵12،63۵ 

 1،309،631 200،48۵ طبیعیصمغ عربی  13012000

 1،8۵9،۵82 ۵27،138 سایرگم الك، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 13019090

 82،648 1،716 شیره و عصاره رازك 13021300

 18،437،290 ۵۵4،1۵4 سایر شیره ها و عصاره های نباتی، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند 13021900

 96،077 ۵6،204 حنا به غیر از عصاره آن 14049010

 593,804 13,910 روغن های اسانسی از نعناع صحرا ئی )ا زجمله روغن اسانسی کنسانتره و روغن اسانسی مطلق( 33012400

 656,597 18,790 روغن های اسانسی مطلق(روغن های اسانسی از سایر نعناع ها )ا زجمله روغن های اسانسی کنسانتره و  33012500

 29,890 10 اسانس روغنی از گل محمدی 33012910

 2,833,097 102,541 اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 33012990

 13۰۰63722 ۵۵83۰۴۴8 جمع کل

 
 

 .استمیلیون دالر بوده  13۰حدود  1398گیاهان دارويي کشور در سال میزان واردات 
 

 

تراز تجاري ما در حوزه گياهان دارويي مثبت است. ما در صدد هستيم با کاهش واردات و افزايش صادرات گياهان دارويي تراز مثبت 

را دارند، اما به دليل آماده نبودن بسترهاي مناسب اغلب  صادراتي زياديگياهان دارويي ظرفيت  تجاري کشور را افزايش دهيم.

گيرد که اين کار عالوه بر تخريب طبيعت و از بين اي صورت ميهاي طبيعي به صورت خام و فلهصادرات گياهان دارويي ما از عرصه

راتي ما پس از فرآوري در بسته از طرف ديگر بخشي از گياهان دارويي صاد. بردن ذخاير ژنتيکي، ارزش افزوده چنداني هم ندارد

 .کنندها از اين محصوالت وارداتي استفاده ميهاي بسيار باالتر وارد کشور شده و برخي از ايرانيهاي مناسب و با قيمتبندي

 100براساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل متحد )فائو(، ارزش تجارت جهاني گياهان دارويي که اکنون در حدود 

 تريليون دالر خواهد رسيد. 5ميالدي به رقم  2050ميليارد دالر در سال است، در سال 

هاي آن در جهان هستند. اين کشورها کشورهاي چين، هند، آمريکا و آلمان بازيگران اصلي توليد و تجارت گياهان دارويي و فرآورده

 ر واردات آن جزو کشورهاي نخست جهان هستند.زمان دتنها در توليد گياهان دارويي بلکه در صادرات و همنه
 



 

11 

 

 های جهش تولید گیاهان داروييموانع و چالش 

 
 

 

 های وزارت جهادکشاورزی برای جهش تولید گیاهان داروييها و سیاستبرنامه 

 ها شامل:سیاست 

 
 ها:برنامه 

نبود ردیف اعتباری ملی برای گیاهان دارویی کشور

غالب سطوح زیر کشت گیاهان دارویی به صورت کوچک و در حاشیه باغات

.گرددهای تولید میمحدود بودن ماشین آالت کاشت، داشت، برداشت در عرصه گیاهان دارویی که باعث افزایش هزینه

کمبود بذور اصالح شده و همچنین بذور گواهی شده گیاهان دارویی در داخل کشور 

دار گیاهان دارویی های استاندارد تولید نشاء و قلمه ریشهناکافی بودن نهالستان

محدود بودن مصرف گیاهان دارویی در صنایع داخلی کشور از قبیل صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی

نبود بازار مصرف مطمئن برای تولید کنندگان

های ظالمانه بر علیه کشوروجود تحریم

افزایش تولید کمی و 
کیفی گیاهان دارویی

افزایش میزان صادرات 
گیاهان دارویی

های تولیدکاهش هزینه
و افزایش بهره وری

زایی اشتغال

های پایداری زمین
زراعی

ایجاد اشتغال و ثروت، 
رقابت پذیری با 

محصوالت خارجی

مصرف بهینه آب و 
ه ارتقاء بهره وری و صرف
جویی در مصرف آب

تامین نیازهای صنایع
ورتبدیلی و دارویی کش
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 راهکارها برای جهش تولید گیاهان دارويي در کشور 

 
 

  های دانش بنیان در گیاهان داروييآوری و شرکتاستفاده از فنمیزان 

 

شرکت خالق  37شرکت دانش بنیان و  186شرکت در زمینه گیاهان دارويي در حال فعالیت هستند که از اين تعداد  8۰۰در حال حاضر 

 باشند.مي
 

 

برنامه ها
هااجرایی شدن طرح توسعه کشت گیاهان دارویی، گل محمدی و زعفران در سطح استان

پیگیری تخصیص منابع مالی مورد نیاز طرح

های پشتیبان نظیر بیمه، تغذیه، مکانیزاسیون و آبیاری تحت فشارحمایت در استفاده ازبرنامه

کمک به کشت ارگانیک 

گیری حمایت ازصنایع تبدیلی نظیر واحدهای فرآوری و اسانس

بذر، پیاز، قلمه ریشه دار، نشاء : های تکثیری استاندارد شاملتامین  و توزیع اندام

بهبود و تقویت آزمایشگاه آکرودیته جهت کنترل کیفی

گیاهان دارویی  Gapاجرایی شدن استاندارد تولید زراعی

های پژوهشیکمک به انجام طرح

ها و امکانات بخش خصوصیاستفاده از ظرفیت

استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا

آموزش کارشناسان و بهره برداران 

کمک به احداث پایانه تبادالت داخلی و خارجی

دار و کم بازده توسعه کشت دیم در اراضی شیب

توسعه مکانیزاسیون در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت

های گیاهان داروییهمکاری و کمک به ایجاد تشکل

محصولی گیاهان دارویی کشور–ملی تالش برای تشکیل صندوق
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 جمع بندی 

 يراب يعالوه بر استفاده در طب سنت ييدارو اهانياز گو  است افتهي شيمردم افزا نيدر ب ييدارو اهانيبه مصرف گ ليامروزه م   

 اهانيگ .شودياستفاده م زين يو بهداشت ييدارو ،ييغذا عينوشابه، عطر، صنا ،يکنسروساز عيدر صنا ها،يماريدرد و درمان ب نيتسک

 کند؛ينقاط مختلف به صورت خودرو رشد ممناسب آن در  يآب و هوا لياست که در کشور ما به دل ياز منابع خداداد يکي ييدارو

در  ييدارو اهانيارزش گ شيافزا .ها را دارنداز خاک ياريرشد در بس ييبه منابع آب ندارند و توانا يچندان ازيرشد ن يبرا اهانيگ نيا

ا به گياهان دارويي در دنياقتصاد . محصوالت است نيصادرات ا يبرا يزيرو برنامه يابيمناسب، بازار يبندگرو توسعه کشت، بسته

عت در حال سرالرشد لقب گرفته است، کشورهاي پيشرفته دنيا نظير فرانسه، آلمان، کانادا، آمريکا و چين بهاقتصاد نوين و سريع

ي يقطع به يقين تبديل ايران به قطب توليد و صادرات گياهان دارو. آفريني حول آن هستندگذاري روي اين حوزه و حتي موجسرمايه

واند تدر سطح جهان به هيچ عنوان دور از دسترس نيست و ايران با توجه به عقبه تاريخي و فرهنگي خود در حوزه گياهان دارويي مي

ماندگي اي مدون و البته حمايت جدي از فعاالن اين حوزه با سرعتي مضاعف، عقبگذاري حتي حداقلي و تدوين برنامهبا سرمايه

يابي به درآمد ارزي کالن بدون اتکا کشورهاي مطرح اين حوزه را جبران کند و از همين رهگذر ضمن دست گذشته خود در رقابت با

هاي سالمت عمومي خود از طريق جايگزيني داروهاي گياهي با داروهاي شيميايي داشته به نفت، جهشي چشمگير نيز در شاخصه

 .باشد
 

  

 


