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 چکیده
سنتی و گیاهان دارویی در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی ازمهمترین راهبردها در زمینه سالمت، تجاار  و فنااوری ماورد     امروزه طب

استفاده و توجه قرار دارد. ناگفته پیدا است که این درجه از اهمیت، بی شک ناشی از بررسیهای دقیق و موشاکافانه ای اسات کاه بار روی     

در حال حاضر کاربرد گیاهان دارویی و معطر به قلمروی بسیار فراتر از صنایع داروسازی راه یافته  گرفته است.نیازهای جامعه بشری صور  

است و تعداد بیشماری از صنایع دیگر نیز به عنوان فناوری همگرا ، در حال گرایش به استفاده از این گیاهان در محصوال  خاود هساتند.   

آرایشی بهداشتی، گرایش زیادی به استفاده از گیاهان دارویی وجود دارد.بادین لحااا از آنجاییکاه      برای نمونه در صنعت تولید محصوال  

فناوری جدید گیاهان دارویی در حوزه علم در کشور نوظهور  است با چنان سرعتی فراگیر شاده اسات کاه دساتگاههای اجرایای فرصات       

استفاده از بررسی های میادانی و جماع آوری کتابناناه ای ، فنااوری گیاهاان      سازماندهی و نهادسازی آن را نداشته اند.در این پژوهش با 

دارویی بر اساس شاخص های مهم آن در دنیا بررسی شده است  و به چالش های پیش روی توسعه ی این فناوری  بعنوان فنااوری الویات    

 اشاره خواهد شد. ایرانالف نقشه جامع علمی کشور

 

 دارویی، چالشها ، راهکارها ، فناوری همگرا فناوری گیاهان کلمات کلیدی:

 

 مقدمه-1
استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان هم زمان بوده است. انسان در تمام دوران تارینی چاره ای جز 

توسل به گیاهان نداشت. اگر چه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی به شد  رواج یافت ولی به سارعت  

نها سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی گردید، و این نکته که توسل به گیاهان دارویی همواره در آثار زیان بار آنها بر زندگی آ
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طول تاریخ یکی از روشهای موثر درمان بوده است، به خوبی روشن است. تاریخ طب در کشور ماا مرباوب باه دوره آریاایی مای      

سنن گفته است. به نقل از اوستا اولین پزشک ایرانای تریتاه   ق.م( اولین کتابی است که از گیاهان دارویی  ۰۰۶۶باشد و اوستا )

پدر گرشاسب پهلوان بوده است که از کاربرد گیاهان دارویی و عصاره آنها اطالع داشته و مقام او در طاب نظیار مقاام ایمهوتا      

سات. قادیمی تارین گیااه     ق.م( در مصر باستان، انقلبیوس در یونان و آسکوالنیوس در روم)سه رب النوع درمان( باوده ا  ۰۰۶۶)

گیاه مقدس آیین زرتشت بوده است. در کتابهای پهلوی هوم را سرور هماه گیاهاان و اساتفاده از    ” هوم” دارویی در طول تاریخ 

ق.م و به نقال از هاردو  اساتفاده از گیاهاان      ۰۰۶۶آن را باعث عمر جاویدان می داند. تاریخ استفاده دارویی از پیاز و ادویه به 

 Pinpimellaآنیاز )  (Cinnamimum Zylanicaسایناموم )  (Cinnamomuکاسایا )  ،(Commiphoraیار  ) دارویای م 

anisum) ( مارجورامOroganum margorana)  ق.م مای رساد. قادیمی تارین کتااب       ۰2۶۶در مومیایی کردن اجساد به

گونه دارویای را کشات    ۰۰ق.م(  ۰1۶گونه دارویی را شر  داده، ماردوکاپالیدین ) 1۶۶۶ق.م(  2۰۶۶چینی منسوب به شینون )

گونه دارویای را شار     ۰۶۶ق.م( کاربرد دارویی  ۰۰۰نموده است، در الوا  سومری چگونگی کشت گیاهان را شر  داده، بقراب )

داده است. ظهور دانشمندانی نظیر سقراب، دیوسکورید، رازی، هروی، ابن سینا، ابوریحان بیرونای، جرجاانی، خانادان بنتیشاوع     

 (1۰۰1. )کشفی بناب ، گسترش این علم در جهان گردیدندسبب 

 بیان مساله :-2

 آنهاا  پراکنش و گیاهان نوع نظر از دارویی گیاهان جانبه شناخت همه برای فراوانی های تالش اخیر، های سال در خوشبنتانه

 در

 هاای  گوناه  اصال  کردن، اهلی و موثره،کشت مواد ، شناسایی تجزیه ، دارویی،استنراج های استفاده اکولوژیک، شرایط ایران،

 نیزحاصل توجهی جالب نتایج و گرفته صور  آنها اثرا  دارویی مطالعه و ثره مو مواد افزایش در نوین های روش مهم، بررسی

 های برنامه چارچوب سمت به کشاورزی های فعالیت مبنی برهدایت جهادکشاورزی وزار  رویکردهای راستای در .شده است

 هاای  برناماه  پایش  از بایش  نماودن  کااربردی  در هاا  این برناماه  موثر نقش بینی پیش و موضوعی و محصولی تک راهبردی

 ، تحقیقاتی سوابق به توجه با مناسب راهبردی های و سیاست ها مشی خط تعیین و بازنگری کشاورزی، جهاد تحقیقاتی وزار 

 در د تاوان  مای  ، دارویی گیاهان زمینه در کشور چهارم توسعه برنامه و انداز چشم سند کشور، اساسی نیازهای در نظرگرفتن

 هاای  سارمایه  و انارژی  اتاال   از جلوگیری و ضمن باشد مفید کشور پایدار توسعه جهت در آینده تحقیقا  ساماندهی بهینه

 عناوان  باه  را مراتع و جنگلها تحقیقا  نقش موسسه ، آنها به رسیدن برای اجرایی های برنامه و کالن تعیین اهدا  با ، کشور

 باه  رسیدن برای مجموعه این با را دارویی اندرکاران گیاهان دست سایر هماهنگی و کشور در دارویی تحقیقا  گیاهان متولی

 اهدا 

 .نماید تبیین شده، بینی پیش

 گیاهاان دارویای،   بناش  در هاا  فعالیات  توساعه  برای اصولی ریزی مساله ای که در اینجا مطر  می شود این است که  برنامه

عناوان   باه  طبیعای  مناابع  و زراعای  هاای  درعرصه موجود های کافی پتانسیل شناخت ، موجود وضعیت دقیق بررسی نیازمند

 .است ها چالش و ها محدودیت از شناخت صحیح همچنین و کشورمان بومی های گونه اصلی خاستگاه

 

 تعریف گیاهان دارویی :-3

گفته می شوند که دارای ماده ی موثره ی مشنصی باشند که در درمان بیماری یا پیشگیری از باروز  گیاهان دارویی به گیاهانی 

 آن مورد استفاده قرار گیرد.

 تاریخچه گیاهان دارویی در ایران و جهان-3-1
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انساان هار    از آنجا که انسان جزئی از طبیعت است بطور مسلم برای هر بیماری ، طبیعت گیاه مداوای آن را عرضه کارده اسات.  

کند. به همین دلیل انسان هرچه باه طبیعات روی آورد و از نعماا      تر است و بیشتر عمر می چه به طبیعت نزدیکتر شود، سالم

شود. باید گفت که انسان تنها با داروهای  تر درمان می تر ، بهتر و مطمئن برد، جهت درمان بیماری خود سریع آن بیشتر بهره می

ود. همه عوامل طبیعی نقش درمان و دارو نهایتا نقش پیشگیری را در برابر بیماریها دارناد. وجاود گیاهاان    ش شیمیایی مداوا نمی

دارویی در طبیعت یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. ه گیاهانی گفته می شود که تمام آن یاا اجزایای از آن باه صاور  تاازه ،      

، کمک به اعماال فیزیولاوژیکی و حفاه بهداشات بادن انساان        خشک شده یا فراوری شده جهت تشنیص ، درمان ، پیشگیری 

 بکار می رود.

گیاهان دارویی رستنیهایی با تارینچه جالب توجه و ممتاز هستند. عالوه بر قدمت، گستره نفوذ این گیاهاان در تااریخ ادیاان و    

و دینی، این گیاهاان قارین توجاه     ملتها بسیار شایان توجه است بطوریکه در جای جای حوادث مهم تارینی، سیاسی، اجتماعی

بوده و یا منجر به بروز حوادث مهمی شده اند. در بوندهشن )دایرةالمعار  زرتشتیها( به اسامی فرشاتگان اداره کنناده روزهاای    

م یک ماه اشاره شده که با نام گیاهان دارویی انطباق دارد، زعفران و نسترن از آن جمله اند. در سوره دهار، آیاا  پانجم و ششا    

نیکوکاران عالم در بهشت شرابی نوشند که طبعش در لطف رنگ وبوی کافور است. در تاریخ اسالم، ناام یهاود بنای    “می خوانیم 

قریظه با حوادث مهم صدر اسالم قرین است. در زبان عربی یکی از نامهای درخت اقاقیا، قریظه است. بنی قریظه ناام طایفاه ای   

دباغی اشتغال داشته اند و از این گیاه در فرآوری پوست اساتفاده مای کارده اناد. اماروزه مای        از یهود بوده که در ابتدا به شغل

دانیم که تاننها گروهی از مواد موثره هستند که در رسوب پروتیین نقش دارند و این اثر باعاث خاصایت میکاروب کشای، ضاد      

روتیین پوسات، در دبااغی ماورد اساتفاده قارار مای       خونریزی و انقباض بافتهای منتلف می شود. بنا براین برای رسوب دادن پ

گرفته است. از دیگر گیاهان دارویی سس است که در زبان عطاران و منابع طب سنتی به افتیمون معرو  است کاه ناام اخیاراز    

د. صفت گونه ای در نام علمی آن گرفته شده است. از خواص درمانی این گیاه در درماان بیماریهاای دمااغی اساتفاده مای شاو      

عالوه بر منابع طبی در متون ادبی هم از این گیاه نام برده شده است. با جستجو و دقت درمنابع دینی، تارینی و ادبای، اساامی   

گیاهان دارویی، وجوه تسمیه و حوادث مرتبط با این گیاهان به وفور به چشم می خورد. بنابر این در کنار توجه فزایناده ای کاه   

ان می شود الزم است جهت آشنایی بیشتر نسل جوان با این وجاوه تسامیه بررسایهای جاامع تاری      به خواص درمانی این گیاه

انجام گیرد و حلقه های مجزای دانش بشری مربوب به گیاهان دارویی انسجام و اتصال بیشتری پیدا نماید) شبکه ملای گیاهاان   

 (.1۰1۰دارویی ،

 

 ترکیبات مهم گیاهان دارویی-3-2

تواناد در سااختمان گیااه بارای انجاام اعماال        باشد. ماده می شود دارای نقش خاصی در گیاه می گیاهی پیدا میهر ماده که در 

 تواند در ساختار خواص فیزیکی و شیمیایی گیاه نقش داشته باشد. حیاتی بکار رفته باشد، ماده می

شتها ، هضم کنناده غاذا ، ضاد درد ، ضاد     روغنهای عطری: مواد عطری ، درمان بنش تمیز کننده، ضد عفونی کننده، محرک ا

 باشند. نفخ معده و روده و ضد اسپاسم عضالنی می

آلکالوئیدها: انواع مواد مندر از جمله مرفین ، کدئین و کوکاائین در شامار آلکالوئیادها هساتند. هار کادام از ایان ماواد نقاش          

 درمان بیماریها دارند. رمنصوص و معین د

اند نصف اسیدهای آمینه را انسان قادر به سنتز آنها نیسات و   نی از ترکیب اسیدهای آمینه ایجاد شدهمواد پروتئینی: مواد پروتئی

باید توسط تغذیه گیاهی و جانوری وارد بدن شوند.مواد تلخ مزه: بسیاری از گیاهان دارای مزه تلخ مزه هستند مانند کاسنی کاه  
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حرک اشتها بوده و تحارک کنناده بسایاری از انادامهای بارای فعالیات       خواص دارویی و درمانی دارد. مواد تلخ مزه غیر سمی م

 بیشتر مانند کبد و کیسه صفرا هستند.

شوند این مواد اناواع ساموم در بادن را خن ای      فالونوئیدها: فالونوئیدها مواد موثری هستند که عمدتا در گیاهان عالی یافت می

 کنند. می

 ها دارند. کنند. اثر م بت روی جدار معده و روده وست دهان را محکم و تمیز میها و پ تاننها: خاصیت ضد درد دارند، ل ه 

کنند. ایان ماواد موجاب کااهش کلساترول خاون        دار: وظیفه این مواد این است که مایعا  را به این مواد متصل می مواد لعاب 

تاوان باه    مای   مواد موجاود در گیاهاان دارویای   دار هستند. از دیگر  شوند. گیاه پنیرک ، ختمی و بارهنگ ، غنی از مواد لعاب می

 (1۰12ویتامینها ، اسیدهای گیاهی و قندها اشاره کرد.  )مرکز تحقیقا  گیاهان دارویی دانشگاه شهید صدوقی یزد،

 

 تهیه و تبدیل گیاهان دارویی-3-3 

ها وقتی روز و شب متغیر اسات باه    هفتهباشد. خواص گیاهان در فصول ،  هر گیاهی در طبیعت دارای روند رشدی ویژه خود می

شوند. بنابراین از نظر خواص دارویای ، زماان    عنوان م ال بعضی از گیاهان به هنگام صبح و بعضی به موقع عصر و شب معطر می

 مناسب برداشت محصول دارای اهمیت خاصی است. قسمتهای منتلف گیاه نیز دارای اثرا  متفاو  هستند.

ماده موثر عمدتا در برگ ، شکوفه ، ساقه ، ریشه ، بذر یا میوه است. همیشه گلها را قبل از ظهر یعن زماانی  در بسیاری از موارد 

کنند. هنگامی که جمع آوری برگ مورد نظارا  بعاد از هار قبال از      که شبنم یا رطوبت شبانه از بین رفته است جمع آوری می

یاهان باید در ظرو  سربساته و یاا در کیساه کتاانی نگهاداری شاوند.       شود. بعضی از گ غروب آفتاب ، کار جمع آوری انجام می

 ها بازدید کرده واز آفا  و امراض احتمالی آگاه باشند. کنند باید مرتبا از نمونه کسانی که ذخیره سازی می

 

 گیاهان دارویی در ایران وجهان-3-4

را دارد این گرایش وجود داشته اسات و در ساه دهاه     در ایران که یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین گیاهان دارویی

گذشته شاهد روند رو به رشد مردم در زمینه استفاده از این داروهای گیاهی و احیای طب سنتی هستیم.براسااس آماار موجاود    

ر سراسار  هازار گیااه دارویای د    ۰۰نوع داروی گیاهی وجود دارد .امروزه تنمین زده می شود که  1۰۶در کشورمان نیز بیش از 

داروی گیاهی توسط صنایع دارویی جهان ساخته و باه باازار عرضاه مای شاود .طباق        ۰۶۶۶جهان وجود داشته باشد و تاکنون 

هزار گیاه در جهاان شناساایی    ۰۶۶هزار گیاه گل دار یا دانه دار در زمین یافت می شود و تاکنون  ۰۰۶برآوردها در حال حاضر 

هزار گونه گیاهی از جمله منابع غنی گیاهان در جهان است و این در حالی است که قااره   1۰۰دن شده اند .قاره آمریکا با دارا بو

هزار گونه گیاهی است. در بین کشورهای آسیایی بیشترین تعداد و تنوع گونه ها متعلق به کشور هاای چاین،    12۰آسیا دارای 

اقلایم پارورش    1۰اقلایم از   11ا داشاتن  ب.در حال حاضر ایران  (1۰11اندونزی، هند، برمه ، تایلند، مالزی و ایران است )باقری ،

گیاهان دارویی در دنیا  استفاده از گیاهان دارویی در موارد منتلف همچون طب کنونی، طب سنتی یا بهتر بگوییم طب مزاجای  

ی تنماین زده اسات کاه    یا طب اخالطی می تواند به نقطه عطفی در کاربرد این فناوری برسد. حتی امروزه، مرکز سالمت جهان

درصد از مردم هنوز بر روی درمانهای سنتی م ل استفاده از علف ها تکیه دارند. گیاهان دارویی منابع خیلای مهمای   ۰۶باالتر از 

 (1۰11از داروهای حفاظت کننده ی زندگی برای اک ریت جمعیت جهان می باشد. )صالحی ،

 

 اقتصاد گیاهان دارویی:-4
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ای بسیار مناسب برای صادرا  دارند و در ارتقاء ارزش افزوده حاصاله از کشات    مؤثر گیاهان دارویی زمینه ها و دیگر مواد اسانس

ها از جمله مواد الزم در صنایع دارویی ، غاذایی و آرایشای و بهداشاتی     باشند. اسانس گیاهان دارویی دارای اهمیت به سزایی می

ها و رنگهای شایمیایی ابتادا در تهیاه     محیطی و بهداشتی مصر  اسانس هستند و بر اساس یک توافق جهانی و به دلیل زیست

میالدی متوقاف خواهاد شاد و باه جاای آنهاا        2۶۰۶مواد غذایی و بعد تولید مواد آرایشی به تدریج کاهش یافته تا پایان سال 

هاا بار    نی هساتند کاه اساانس   شود. کشورهای مصر  کننده مانند ایران دارای گیاها ها و رنگهای طبیعی بکار گرفته می اسانس

توان عالوه بر جلوگیری از خروج مباال    های گیاهی ، می های گسترده سرزمین گونه گیرد. وبا توجه به قابلیت بنیاد آنها شکل می

 )www.irna.ir(زیادی ارز از کشور در زمره صادرکنندگان اسانس قرار گرفت.

 

 تولید وگردش مالی )ایران و خارج(آمار -4-1

گیاهان دارویی بدلیل ایجاد ارزش افزوده و کارایی که اقتصاد دانش بنیان آن برای کشورها دارد می تواند بعناوان یاک فنااوری    

 مهم در دنیا مطر  شود بدین سان به بررسی مباحث اقتصادی آن توجه می کنیم.

 2۶12های گیاهی و شمیایی ،راو و همکاران ،مقایسه ارزش تجاری اسانس  -1جدول شماره  

 

میلیاارد دالر مشانص شاده     ۰مبلغی بال  بر حدود  2۶11و  2۶1۶در این جدول بر اساس ارزش تجار  گیاهان  تنها در سال 

 است که سهم خوبی برای اقتصاد جهان را تنها در بنشی از این فناوری به خود اختصاص داده است .

 ی گیاهان دارویی و معطربررسی تجارت جهان-4-2

 و فرآورده دارویی گیاهان شامل که گیاهی داروهای جهانی ارزش بازارهای اخیر، ی ها سال در گرفته صور  برآوردهای طبق

 دنیا، به دارویی گیاهان بازار اعظم بنش اینکه به توجه با .است افزایش بوده به رو توجهی قابل رشد با همواره است، آنها های

بسیار  ه افزود ارزش از معموال ثانویه های متابولیت لذا شود، مربوب می گیاهان ازاین مشتق ثانویة های متابولیت عرضه و تولید

 موجود آمارهای اساس بر .رسد می دالر هزار چند به این ترکیبا  از برخی فروش ارزش که طوری به .هستند برخوردار باالیی

  ۰/1۰ به آن، از پیش سال به نسبت درصدی 2/۰ میلیارد 1۰با  ، 2۶۶2 سال در گیاهان از مشتق داروهای جهانی بازار ،ارزش

 ۰۶ از بیش 2۶۶2 سال در آمریکا .برسد دالر میلیارد ۰/1۰به  2۶۶۰ سال در مقدار این شود می بینی پیش .گردید بال  دالر

پانج   معاادل  رقمای  باه  2۶۰۶ سال تا بازار این ارزش رود می حال انتظار این با .بود داده اختصاص خود به را بازار این درصد

  .است بوده اهمیت بسیار حایز بازار این در بیوتکنولوژی نقش .یابد افزایش دالر تریلیون

 

http://www.irna.ir/
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 2۶1۰بزرگترین و مهم ترین کشورهای تولید و صادر کننده گیاهان دارویی ، سازمان تجار  جهانی  -2جدول شماره 

 

بزرگترین و مهمترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده گیاهان دارویی و مشاتقا  ان مشانص شاده    مطابق با جداول فوق 

اند در بین کشورهای جهان چین و هند از بزرگتارین تولیاد کننادگان و صاادر کننادگان محصاوال  ایان فنااوری هساتند و          

 نیا هستند.کشورهای آمریکا و هنگ کنگ از مهمترین وارد کنندگان گیاهان دارویی در د

 

 

 

 

 

سهم هر یک از مناطق منتلف جهان در بازار تجار  گیاهان دارویی از لحاا گونه درمانی و پراکندگی  ،کوماری و - 1نمودار شماره 

 2۶11همکاران ،

 جایگاه ایران در تولید و  تجارت جهانی گیاهان دارویی-4-3

در گزارشا  سازمان تجار  جهاانی نتاایج زیار را     2۶1۰تا  2۶۶۰گیاهان دارویی ایران از سال با بررسی آمار صادرا  و واردا  

 حاصل شد:

آمریکای 

%11شمالی   
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تان   2۰۰۶تان باه    1۰۰۰درصاد افازایش از    ۰۰میادی با  2۶11تا  2۶۶۰حجم صادرا  گیاهان دارویی ایران طی سالهای  -1

 ۰۰۰میلیاون و   ۰باه   2۶۶۰هازار دالر در ساال    ۰1ون و میلیا  ۰درصد افزایش، از  1/ 1رسیده است و از لحاا ارزش دالری با 

 ارتقا یافته است. 2۶11هزار دالر در سال 

کشور جهان گیاهان دارویی و معطر را صادر نموده کاه بایش تارین     ۰1میالدی، ایران مجموعا به  2۶1۰همچنین در سال   -2

تحده عربی، ترکیاه، ایتالیاا، آلماان، هناد و عاراق صاور        صادرا  در این بازه زمانی به ترتیب به کشورهای پاکستان، امارا  م

گرفته است بنابراین صادرا  گیاهان دارویی ایران عمدتاً محدود به کشورهای همسایه اسات کاه برخای از آ نهاا مانناد اماار        

مای نمایناد. در    متحده عربی و ترکیه نقش دالل و واسط هگر را بازی نموده و محصول ایران را به نام خودشان مجددا صاادرا  

بین خریداران عمده گیاهان دارویی ایران دو کشور ایتالیا و آلمان از قاره اروپا حضور دارند که صم  های نباتی و عصاره شیرین 

 بیان مهمترین اقام مورد توجه آنان بوده است.

دارویای و ادویاه ای ماورد اساتفاده      همچنین نتایج این مطالعا  نشان می دهدکه ایران در سا لهای اخیر، برخی از گیاهان  -۰

 خود را به ترتیب از کشورهای افغانستان، امارا  متحده عربی، پاکستان و هند وارد کرده است

درصد سهم بازار جهانی تولید و صادرا  گیاهان دارویی را دارد و این درحالی اسات کاه بزرگتارین گوناه      ۶.۰ایران کمتر از  -۰

اقلیم تنوع تولید این گیاهان در عین واقع است و از این لحاا رتباه اول در دنیاا را داراسات    1۰از اقلیم 11های گیاهان دارویی 

 گونه گیاه دارویی 12۰۰دارای 

 درصد افزایش یافته است. ۰۰حدود  1۰12الی  1۰۰1تولید داروهای گیاهای از سال  -۰

 به خود اختصاص داده است.  کشور دنیا را ۰۶تولید گیاهان دارویی را از بین  1۰ایران رتبه  -۰

 بررسی وضعیت علمی و تحقیقاتی  -5

 رتبه ایران در تولید مقاالت علمی و پژوهشگران در حوزه گیاهان دارویی-5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2۶1۰اسکوپوس ،  تعداد کل اسناد علمی در زمینه گیاهان دارویی در پایگاه اسکوپس  ، -2نمودار شماره 
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 2۶1۰کشور ایران مطابق با اطالعا  پایگاه نشریا  علمی اسکوپوس تنها در  پایان سال   2مطابق با نمودار شماره  

مقاله را نمایه کرده است که از نظر تولیدا  علمی می تواند قابل توجه باشد.بر همین اساس مطابق حدود  هفت هزار 

    علمی در دنیا قرار گرفته  است.کشور برتر تولیدا 1۰در جمع    ۰با نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2۶1۰اسکوپوس ، پانزده  کشور پیشرو در عرصه پژوهش بر روی گیاهان دارویی ،-۰نمودار شمارهنمودار شماره  

 

 را باا جزئیاا  آن   2۶1۰تا سال  2۶۶۶اهان دارویی از سال ینیز تعداد مقاال  موضوعی انتشار یافته در حوزه گ ۰جدول شماره 

مشنص کرده است . که بیشترین سهم ان مربوب به تحقیقا  در حوزه ای ترکیبا  طبیعی ، بذر گیاهان دارویی و اساانس هاا   

 بوده است .

 2۶1۰منبع : شبکه خبری گیاهان دارویی، -۰جدول شماره 
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 کشورهای پیشرو در حوزه تحقیق گیاهان دارویی-5-2

پژوهشگران آمریکایی و ژاپنی در تعداد اسناد علمی منتشرشده از محققین سایر کشورها سابقت گرفات هناد و چاین  از ایان       

بابت نتوانسته اند جایگاه مهمی داشته باشند. در جدول باال ، پژوهشگران برتر در مباحث مرتبط با گیاهان دارویی معرفی شاد ه  

در زمینة اسانس ها، کشورمان افتناری بزرگ کسب نموده است حضور دو محقق ایرانی در بین ده پژوهشاگر برتار جهاان      .اند

جناب آقای دکتر روستاییان استاد دانشگاه شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر سفیدکن استاد موسسه تحقیقا  جنگلها و مراتاع  

 مقاله در پایگاه اسکوپوس کسب نموده اند. 12۰و  1۰۰ا انتشار کشور به ترتیب رتبه های ششم و دهم جهان را ب

 

 Web Of Science ,2013ده پژوهشگر برتر گیاهان دارویی از لحاا تعداد اسناد علمی منتشرشده ، -۰جدول شماره 

 

 دانشگاه های برتر در زمینه گیاهان دارویی:-5-3

کومینگ وابساته   انیستیتو گیاه شناسی-۰دارویی چین،  دانشگاه علوم-2علوم پزشکی چین،  از آکادمی-1دانشگاهها به ترتیب : 

-۰دانشاگاه تویاماا ژاپان،   -۰دانشگاه ملی سئول کاره جناوبی،    -۰دانشگاه علوم دارویی شینانگ چین، -۰چین به آکادمی علوم

جنوبی.  نتایج نشاا   نگ هی کرهدانشگاه کیو-1دانشگاه زیجیانگ چین، -۰کراچی پاکستان،  دانشگاه-۰دانشگاه سائوپائلو برزیل، 

دارویی وعلوم پزشاکی و   گیاهان دارویی در صنعت خصوص چین در بهر ه گیری از ن دهندة عزم راسخ کشورهای شرق آسیا به

رتباه   وضعیت دانشگاه های کشور در ایان  در این زمینه است. در رابطه با جهت توسعه دانش و درآمدزایی سرمایه گذاری کالن

 داشتند و جهان قرار 2۰در رتبه  و دانشگاه علوم پزشکی تهران 2۰ که دانشگاه آزاد اسامی در رتبه ارقام نشان داد یندی، آمار و

 را کسب نموده بود. جهان 1۰دانشگاه تهران نیز رتبه 
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 Tamsoon،منشر شده در زمینه مباحث  گیاهان دارویی  ده دانشگاه برتر جهان از لحاا تعداد اسناد علمی -۰نمودار شماره

ruters2013 

 چالش های موجود بر سر راه توسعه فناوری گیاهان دارویی و داروهای گیاهیایران و -6

ارگان های نظارتی است یعنی برای گرفتن یاک مجاوز کسای و کاار بایاد بسایار        از مهم ترین چالش ها مقررا  موجود در -1

 دردسر کشید  

فقدان شاخص های ارزش گذاری مطابق با استانداردهای روز در بنش عرضه محصوال  دارویی چه در بناش عطااری هاا و    -2

 چه به صور  ماده خام برای شرکت های دارویی آشکارا به چشم می خورد.

انساجام کاافی در زمیناه    مشنص نبودن اولویت های اکولوژی و اقتصادی اغلب منجر به انجام فعالیت هایی می شودکه فاقد -۰

 تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی هستند

 نبود سیاست های هدفمند و تمرکز بر پایان نامه ها و تحقیقاتی که صرفا جنبه کتابنانه ای دارند-۰

 ها و نبود خریداران از مشکال  عمده کاشت گیاهان دارویی نوسان قیمت -۰

 المللی و دالل با زی در خام فروشی ابی فعال و بینباال بودن هزینه تولید. عدم بازاری-۰

 نبود سازمان و یا مؤسسه مستقل اداره امور بازرگانی گیاهان دارویی.  -۰

 رویه و قاچاق دلیل برداشت بی خطر انقراض گیاهان دارویی ایران به-۰

 شود م ل : خطرها و تقلباتی که منجر به اثر عکس و یا حتی سمی گیاهان دارویی می-1

 جایگزینی گونه مشابه به جای گونه دارویی جایگزینی یک گیاه پست تر و ارزان با یک گیاه دارویی -

 بی دقتی در جمع آوری و انبار داری منجر به آلود گی گیاهان می شود جمع آوری توسط افراد غیر متنصص. -
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 واردا  از کشورهایی که محدودیت استفاده از آفت کشها وجود ندارد. -

 شت و استفاده از سموم که دوره کارنس رعایت نمی شود.در شرایط ک -

 عدم وجود سیستم دیده بانی سالمت گیاهان دارویی تولید شده ویا جمع آوری شده -1۶

 رویکرد به تولید گیاهان دارویی بدون شناخت و مهار   -11

 کم داروخانه های گیاهی عدم وجود یک بازار مطمئن برای فروش محصوال  گیاهان دارویی بطور م ال  تعداد -12

 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی راهکارهای پیشنهادی برای افزایش و توسعه فناوری-7

 کم کردن بروکراسی و صدور مجوزهای الزم وحذ  مجوزهای غیر ضروری  در مد  زمان کم برای انجام کارآفرینی  -1

 شته های مرتبط جهت انجام کارآفرینی در سراسر کشور ایرانتمرکز زدایی و اعتماد به افراد تحصیلکرده و متنصص در ر-2

 کمک های فکری و داشتن یک بانک جامع از اطالعا  بازار خرید و فروش و مشاوره های بازاریابی فعال  -۰

 ایجاد مراکز غیر دولتی برای جمع آوری اطالعا  و احیای گنجینه گیاهان دارویی بر اساس نیاز بازار-۰

 نیروهای متنصص بومی جهت تنظیم استانداردهای الزم و انجام آزمایشا  مورد نیازاستفاده از -۰

 تعامل ارگان های نظارتی منطقه با کارآفرینان  -۰

هویت بنشیدن به تمام فرآورده های سنتی که در طی قرن ها مصر  توسط افراد جامعه امتحاان خاود را پاس داده اناد.با      -۰

 معه استفاده از فضاهای اجتماعی جا

 تسهیل قوانین ثبت و پذیرش داروهای گیاهی -۰

 شناسنامه دارکردن گیاهان دارویی-1

 جلوگیری از خام فروشی به منظور ایجاد صنایع وابسته و زایشی -1۶

 جلوگیری از خروج غیر قانونی گیاهان دارویی از مبادی غیر رسمی-11

 افزایش تولیدانتقال تکنولوژی بواسطه روشهای مننلف به منظور -12

 جذب سرمایه گزاران خارجی و داخلی بعن.ان تامین کنندگان مالی  جهت انجام فرایندهای صنعتی -1۰

 ایجاد شرایط مناسب برای بازاریابی بین المللی در خصوص گونه های  منتلف گیاهان دارویی-1۰

 خام، دارویی گیاهان صادرا  از جلوگیری جهت دارویی گیاهان تبدیلی صنایع توسعه-1۰

 اساتفاده  جهات  کشات  مناسب نواحی و دارویی گیاهی های گونه شناسایی منظور به دارویی کشور گیاهان اطلس ایجاد -1۰

 صنعت، این در گذاری سرمایه به مندان عالقه
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 و صادرا  و تولید بر نظار  ثبت، تحقیق، های زمینه در گذاری سیاست و مدیریت جهت واحد و مستقل تشکیل سازمانی-1۰

 ، واردا 

 .گیاهی منشا با داروها منصوص های برند ایجاد با یابی بازار توسعه و فروش و تولید مراکز بین ارتباب سیستماتیک ایجاد-1۰

 دارویی در کشور ایران  گیاهان و صادرات تولید  وضع بهبود برای اجرایی راهبردهای-7

 توصیه های عمومی  7-1

 .منطقه بالقوه های ظرفیت شناسایی  -1

 .کشور دارویی های ارزشمند گونه زمینه در تحقیقاتی جامع های طر  اجرای و ارائه-2

 .انقراض حال در خودروی گیاهان از برداشت ممانعت و طبیعت در موجود ژنتیکی ذخایر از حفاظت -۰

 .مناسب اقلیم دارای مناطق در بوتانیک های در باغ دارویی گیاهان غیربومی و بومی ارقام کشت و آوری جمع -۰

 .سازگار منطقه و ی بوم ارقام برای دارویی گیاهان بذر بانک ایجاد -۰

 .ارزش افزوده دارای انحصاری و بومی های گونه کردن اهلی و کشت -۰

 .دارویی دیم گیاهان کشت زمینه در کشور های پتانسیل بررسی و شناسایی -۰

 .طبیعت نادر دارویی گیاهان احیاء امکان بررسی و شناسایی -۰

هاای   ه رویشاگا  در دارویی چندساله و علفی های گونه های دارویی، درختچه و درختان پراکنش های نقشه تهیه و شناسایی -1

 .ایران طبیعی

 .های محیطی تنش به مقاوم دارویی گیاهان شناسایی و بررسی - 1۶

 .فرعی محصوال  گیاهان مولد احیای و برداری بهره امکان تولید، پتانسیل بررسی - پ11

 .دار اولویت های گیاهی گونه افزوده ارزش بردن باال جهت در تکمیلی تحقیقا  - 12

 .های آزمایشگاهی یافته کردن ی صنعت برای یلو  پا ایجاد و طراحی - 1۰

 .منطقه در وابسته صنایع توسعه و بسترسازی - 1۰

 .گیاهان دارویی های فراورده تهیه در نوین های فناوری از استفاده - 1۰

 .کشور خارج و داخل در آنها های فراورده و شده کشت بومی و دارویی گیاهان صادرا  برای هد  بازارهای شناسایی - 1۰

 بازارکاربردگرایی . روز های نیاز با علمی مجامع در تحقیقا  شدن سو هم - 1۰

 .زارعین بین در دارویی گیاهان کار و کشت ترویج - 1۰

 برداشت گیاهان دارویی و داشت کاشت، مناسب آال  ماشین از گیری بهره - 11

 .دارویی گیاهان فروش مراکز و ها عطاری دهی سامان -2۶

 .مردم کنندگان عموم مصر  و گیاهان دارویی فروشندگان برای آموزشی های دوره برگزاری - 21

 .جامعه در دارویی گیاهان اصولی مصر  فرهنگ ایجاد - 22

 .سنتی طب های کاربرد با آنها نمودن آشنا و پزشکان توجیه - 2۰

 .بیمه مراکز برای گیاهی و داروهای دارویی گیاهان درمانی تعرفه وضعیت شدن روشن - 2۰

 .منطقه خودروی گیاهان از سازگار بومی و های بذر تولید و اصالحی و زراعی به های روش اعمال - 2۰

 توصیه های سیاستی -7-2

 .کالن اهدا  اجرای منظور به ایرانی طب دارویی و گیاهان ستاد گانه هشت تنصصی های کمیته تشکیل .1

 .ایرانی طب و گیاهان با مرتبط قوانین تدوین و بررسی .2
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 های سیاست با تمایل در ملی منافع و اهدا  در چارچوب دارویی گیاهان پایدار توسعه و رشد های شاخص تدوین .۰

.UNIDO, UNDP, FAO, WHO 

 و کلیه موسسا  میان موثر و مستمر های همکاری و انسجام و ایجاد ایرانی طب و دارویی گیاهان تحقیقا  شبکه سازماندهی .۰

 .ایرانی طب و دارویی گیاهان با مرتبط مراکز

فنای   و علمای  بازنگری و ذیربط های سازمان و ها خانه وزار  تعامل با در کشور معطر و دارویی گیاهان لیست اعالم و تدوین .۰

 .متنصصین نظر اساس بر ادواری و سالیانه مستمر

 .دارویی گیاهان مدیریتی نظام منظور ساماندهی به کشور دارویی گیاهان اطالعا  بانک ایجاد .۰

 توصیه های اقتصادی  -7-3

 .دولت گری کاهش تصدی و خصوصی بنش تقویت جهت مدون برنامه ارائه .1

 .دارویی گیاهان وصادرا  فرآوری بندی، بسته تولید، آوری، جمع ضوابط و قوانین تدوین .2

 .المللی بازار بین جهانی مقررا  چارچوب در ملی گواهی نظام استقرار .۰

 .دارویی گیاهان های فعالیت پایدار جهت توسعه در خصوصی و دولتی های بانک تسهیال  هدایت .۰

 .طبیعی و دارویی محصوال  گیاهان عرضه و توزیع های شبکه ایجاد برای ریزی برنامه .۰

 .کشور صادراتی تنصصی جوامع تشکیل نامه آیین تدوین .۰

 .دارویی گیاهان اقماری های شهرک و مدیریت سازماندهی در مشترک مدیریت اعمال جهت ریزی برنامه .۰

 .دارویی گیاهان توسعه و های تحقیق ن سازما و موسسا  با ارتباب ایجاد جهت ریزی برنامه .۰

و  دارویای  گیاهاان  صاادرا   نیاز  و گیااه  منشأ از اولیه مواد نظر تأمین از کشور داروسازی صنایع خودکفایی در اولویت رعایت .1

 .تولید نسبی مزیت با گیاهی های فرآورده

گیاهاان   صاادرا   جهات  کشاور  اقلیمای  شارایط  با منطبق و کارآمد نوین های آوری فن بکارگیری و علمی مدیریت اعمال . 1۶

 .دارویی

 .دیگر کشورهای از تجارب استفاده برای المللی بین ارتباطا  گسترش ریزی برنامه . 11

 و عصاره اسانس، تولید در دارویی گیاهان منتلف صنایع و ترویج آموزش پژوهش، مطالعه، امر در گذاری سرمایه تقویت . 12

 .جهانی استانداردهای حد در ...

 .المللی بین و ملی سطح دارویی در گیاهان هد  محصوال  و بازارها معرفی و شناسایی . 1۰

 .جانبی های فرآورده و گیاهان دارویی با مرتبط مهندسی و فنی خدما  صادرا  و شناسایی . 1۰

 .دارویی گیاهان برای توسعه سازی ظرفیت منظور به بنیان دانش های شرکت تقویت . 1۰

 گیاهان تولید افزایش جهت تحقیقاتی و تولیدی های و شبکه علمی های انجمن و تعاونی های شرکت از حمایت . 1۰

 .دارویی

 نهال( نشاءو )بذر، مادری دارویی گیاهان تولید مرکز ایجاد از حمایت . 1۰

 گیاهان داروییبورس  و دارویی گیاهان توزیع و تهیه خرید، مراکز تأسیس از حمایت . 1۰

 توصیه های قانونی   -7-4
 در نظام پزشکی و آموزش و درمان و بهداشت وزار  تأیید گیاهی مورد دارویی های فرآورده مشمولیت برای قانونی بسترسای .1

 .کشور بیمه

 .دامپزشکی و انسانی مصار  جهت طبیعی کشور مواد و گیاهی  دارونامه )فارماکوپه( تکمیل و اصال  .2
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 کشور  طبیعی و گیاهی های و فرآورده داروها مصر  و کیفی کنترل تولید، جامع نظام اصال  .۰

 .غذا سالمت امنیت برای گیاه منشأ از آلی گیاهی سموم تأمین صنایع به مربوب مقررا  و ها سیاست تدوین .۰

 ایرانی طب ..دارویی فرآوری گیاهان و تولید فرآیند در نوین های آوری فن توسعه از حمایت .۰

 .کشور در ایرانی طب جامع طر  تدوین .1

 .ایرانی طب با مرتبط موسسا  و مراکز ها، دانشکده افزایش .2

 غیرآکادمیک درمانگران ای اندوخته از مندی بهره برای زمینه مناسب ایجاد و ایرانی طب غیرآکادمیک خبرگان از حمایت .۰

 .بعدی های نسل به انتقال و

 .ایرانی طب تنصصی دارونامه تدوین .۰

 .درمانی کشور بهداشتی سیستم با ایرانی طب تطبیق برنامه تدوین .۰

 معدنی و حیوانی نباتی،) طب )ایرانی روش به دارویی مواد فرآوری مراکز تأسیس از حمایت .۰

 ایرانی طب های ورزش روحانی، طب مرکز مانند طب ایرانی غیردارویی خدماتی و آموزشی مراکز تأسیس از حمایت .۰

 و تفریحی درماانی  مراکز تحقیقاتی، های اقامتگاه و ها هتل های تنصصی، موزه ایرانی، طب نوآوری مراکز تأسیس از حمایت .۰

 .کشور در تندرستی های دهکده

 .ایرانی دارویی طب و درمانی خدما  برای ای بیمه پوشش ایجاد از حمایت .1

 کشور در آبزیان و طیور دام، های بیماری و درمان پرورش در ایرانی طب های روش بکارگیری از حمایت . 1۶

 .ایرانی طب و گیاهان دارویی ترویج و آموزش تحقیق، جامع نظام تکمیل و اصال  .11

 .ایرانی طب و دارویی زمینه گیاهان در عالی های آموزش و پژوهش گسترش و تقویت .12

 .طبیعی های و فرآورده دارویی گیاهان حوزه در پژوهش و تحقیق جامع نظام تدوین .1۰

 .ایرانی طب و دارویی گیاهان زمینه در های آموزشی کارگاه و ها جشنواره ها، آیی گردهم برگزاری از حمایت .1۰

 .دارویی گیاهان و تولیدکنندگان کشاورزی برای آموزشی های دوره برگزاری از حمایت .1۰

پزشاکی،   پزشکی گروه های دوره دانشجویان برای ایرانی و طب درمانی گیاه با مقدماتی آشنایی آموزش های دوره اندازی راه .1۰

 پیراپزشکی دامپزشکی، داروسازی،

 در زمیناه  کشور علمی سطح افزایش منظور به عطاران و پزشکان، داروسازان برای کارآموزشی های دوره برگزاری از حمایت .1۰

 .ایرانی طب و طبیعی های فرآورده و دارویی گیاهان

 .فرهنگی مراکز و مدارس و ها طریق رسانه از ایرانی طب و دارویی گیاهان آشنایی عمومی آموزش .1۰

 استفاده  از فناوریهای همگرا با فناوری گیاهان دارویی -11

 نتیجه گیری :-8

در سالهای اخیر روند تجار   گیاهان دارویی ایران  افت محسوسی داشته است. صادرا  فله ای و بدون بسته بندی اساتاندارد ،   

محدودیت  امکانا   بسته بنادی  ماورد قباول بازاراهاای  جهاانی ،  شایوه ی سانتی تجاار   و بازاریاابی  گیاهاان دارویای ،            

اسانس گیری و تهیه عصاره  عدم آگاهی مزارعان از اصول صحیح  گشات ،  خشاک   محدودیت  وجود دستگاههای  پیشرفته ی 

کردن ، انبارداری و انبارسازی ،  ضعف در امدادرسانی  و نبود صنایع تبدیلی در مناطق رویش گیاهان دارویی و عدم همااهنگی  

ایران  است ، از آنجاییکه  کشاور ماا دارای    بین دستگاههای مسئول از دالیل رکورد تولید ، فرآوری و تجار  گیاهان دارویی در 

مزیت البسی برای تولید گیاهان دارویی است می تواند  با سرمایه گذاری  درست و برناماه ریازی  کاالن ساهم واقعای خاود از       

 تجار   جهانی گیاهان  را  در بر داشت.    

 که بررسی ای ساله دو یا یکساله گیاهان . است مشکل هنوز اقتصادی خاص، م بت بازدهی دارای دارویی گیاهان اقالم کشت

 ها قارار  استان محصوال  کشت الگوی در و زراعی تناوب در از مناطق بسیاری در د توان می گرفته صور  آنها فایده -هزینه
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 بارای اتکا  قابل و مشنص بازار عدم و ها قیمت نوسان موضوع توجه کرد، جلب ها بررسی طول در چیز هر از بیش آنچه.گیرد

کشات   ترویج با که انتظارداشت توان می لذا .سازد می روبرو با چالش را گیاهان این کشت گسترش که، باشد می اقالم برخی

 باید می نیز این که کنند نظراقدام مورد اقالم تولید به برداران دولتی، بهره های دخالت بدون دارویی، گیاهان منتلف اقالم

شارایط   و ا هاو  و آب تناوع  باه  توجه با لذا .گیرد صور  وخارجی محصول داخلی ی ها قیمت و بازار های واقعیت به توجه با

منتلف  های گونه از دنیا در مصر  قابل و مشهور دارویی درصد گیاهان ۰۶ از بیش تقریبا که موضوع این و منتلف اکولوژیک

 تاوان  مای  ایان  بناابر  . گیرد می قرار کشت مورد کشور اک ر نقاب در خودرو یا و سنتی یا صنعتی صور  به چه ایران در آن

 در حتای  کاه  باشاد  مای  نسبی مزیت دارای گذاری برای سرمایه مناسب محل یک عنوان به ما کشور که گرفت چنین نتیجه

 دارای دیگرکشااورزی  محصاوال   باه  نسابت  گیاهان دارویای  کشت و ندارد وجود آن کشت برای مانعی نیز فصول خشکسالی

 کاه  گرفت نتیجه چنین توان می نهایت در .باشد زودرس می نیز آنها بازدهی ضمنا ٬ باشد می برداشت و کاشتپایین  هزینه

کاه   شاود  مای  موجاب  بازدهی سودآوری برای محصاول را   کوتاه زمان و داشته کالنی سودآوری زمینه این گذاری در سرمایه

 بصاور   عملای  -علمای  پیشانهاداتی  جانباه و  هماه  اجرایی راهبردهای و راهکارها لذا .می نماید پیدا افزوده خوبی را   ارزش

 می میسر ایرانی طب و گیاهان دارویی مورد در را انداز چشم این از توجهی قابل بنش تحقق گردد که می تدوین زیر مطالب

ی مفاد اسناد باال دستی و با توجه خاص مسوولین و پیگیری کردن اجرا شده واقع امر استفاده محققین مورد است امید و نماید

 .موجب گردد را گذاری و تحقق اهدا  علمی و اقتصادی کشور  سرمایه شدن عملی ،

 منابع :-9

کشفی بناب علیرضا ،مزیت نسبی اقتصادی کشت  و تجارب گیاهاان  دارویای در ایاران و ارزش آن دربازارهاای جهاانی        -1

   ۰۰تا  ۰۰ص  1۰۰1،  آذر و دی  ۰۰فصلنامه بررسی های بازرگانی  شماره

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری   1۰11ستاد فناوری گیاهان دارویی ،  -2

   1۰1۰یی  شبکه ی ملی گیاهان دارو -۰

   1۰12مرکز تحقیقا  گیاهان دارویی دانشگاه شهید صدوقی یزد ،   -۰

 نقشه جامع علمی کشور  -۰

   1۰1۰سیاست های محلی نظام سیاست  مقام معظم رهبری ،  -۰

 برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسالمی ایران   -۰

   1۰12سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ،  -۰

 مان آموزش فنی و حرفه ای  در خصوص گیاهان دارویی سند راهبردی مهار   و فناوری ، ساز -1

   1۰12اسناد سازمان ملی استاندارد  ایران ،  -1۶

      1۰۰1مقررا   و آئین نامه  های سازمان  غدا و دارو  و وزار  بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی  اسناد و   -11

   1۰1۰کشاورزی ،  اسناد دفتر آمار و فناوری اطالعا  معاونت برنامه ریزی وزار  جهاد  -12

   2۶1۶گزارش انجمن پرورش دهندگان گیاهان دارویی  اروپا ،   -1۰

   2۶1۰سازمان تجار  جهانی ،   -1۰

   1۰1۰روزنامه  کسب و کار ،   -1۰

   1۰12دو بین جشنواره گیاهان دارویی و فرآورده های طب سنتی ایران ،  -1۰
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   1۰1۰سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور ،  -1۰

   1۰1۰موسسه تحقیقا  جنگلهاو مراتع کشور ،   -1۰

معماریانی ،  مسعود ، بررسی وضعیت تجار  گیاهان دارویی و ارائه راهکارهایی  جهت بهبود  ، هماایش  ملای فارآورده     -11

   1۰11های طبیعی و گیاهان دارویی ، 

هماایش ملای مهندسای و مادیریت       نوری ،  مجید و همکاران ، بررسی جایگاه ایران  در تجار  جهانی گیاهان دارویی ، -2۶

   1۰12کشاورزی ،  محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ،  

 111۰، زاناگ   111۰، گرون والد و بوتل  1111، هاندا  111۰شامل هاسنا  ( WHO) مطالعا  سازمان بهداشت جهانی -21

 .111۰، جانسن 

 اساتان  ریازی  برناماه  و مادیریت  ساازمان  .دارویای  .گیاهاان  از ی منتنب وصادرا  تولید نسبی مزیت .م ابری کیانی -22

 1۰۰۶ اصفهان،

 تکنولوژی گران تحلیل شبکه آن، کاربرد منتلف .های  حوزه و گیاهی بیوتکنولوژی اهمیت محمد، مقدمه میردریکوند، -2۰

 1۰۰1 ایران،

 1۰۰ ص نشر، طراحان انتشارا  -1۰1، 1۰۰1. . دارویی گیاهان فرآوری و تولید های رهیافت رضا، مقدمه امیدبیگی،  -2۰

 صانعتی  فاراوری  تاا  زراعی »، اقتصاد مجله  تولید، زنجیره در گمشده های محمد ، حلقه سید طباطبایی، مقدمه فنر  -2۰

 2۰شماره  ۰ جلد توسعه، و کشاورزی ، 1۰۰۰.دارویی  گیاهان

 اصفهان، استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان .دارویی .گیاهان  از منتنبی وصادرا  تولید نسبی مزیت .م ابری کیانی -2۰

1۰۰۶ 

27-www.anuga.com 

28-www.khayalalabdolahzeh.loxblg.com 

29-www.herbsoeietyo.org 

30-www.sial.com 

31-Sangita kumari*, Govind Shukla and A. Sambasiva Rao, The Present Status of Medicinal 

Plants – Aspects and Prospects , International Journal of Research in Pharmaceutical and 

Biomedical Sciences , Vol. 2 (1) Jan – Mar 2011 , p 19-22 

32-J. de LaNge*,et al , Threatened and uncommon plants of New Zealand (2008 revision) , 

dNee wLa Znegael aent dal J.—ouNrneawl oZfe Baloatnadn’ys, t2h0re0a9t,e Vnoeld. 4p7la:n 
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Abstract: 

Today, traditional medicine and medical herbs, in all countries in the world as one from 

important Of  strategies in the field of health , trade and technology used and attention . that 

this unspoken degree , no doubt about the importance of the result of a careful studies on the 

needs of the human society . Currently the application of medical and aromatic herbs and 

plants to realm is far beyond the pharmaceutical industries and countless other industries as 

well as technology convergent , however, tend to use these plants in their products . For 

instance, in the manufacturing industry , health cosmetic products propensity to use of herbs 

exists.  

Since the new technology in terms of medicinal plants in the field of science is emerging in 

the country with a speed that is inclusive executive devices organized by chance . In this study 

using field investigations and collecting medicinal herbs library , technology , according to 

the key indicators in the world , to the challenges facing the development of the technology as 

a priority map the country's scientific community will be pointed out. 

 

Key words: Technology medicinal herbs, the challenges, solutions , technology convergence  
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