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  ۶۷  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي
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  سازي  بهينه

  چكيده
 تاثيرپـذيري  و نفتـي  درآمـدهاي  بر اناير اقتصاد بودن متكي

 كشور اقتصاد پذيري  آسيب ،اقتصادي و سياسي مسائل از درآمدها
 توسـعه  ،چالش اين با مقابله هاي  راه از يكي .است شده موجب را

 افـزايش  سبب داخلي اقتصاد وضع بهبود ضمن كه است توليداتي
   .شود  مي غيرنفتي صادرات

 تـرين   مهـم  از فـراوري  سـطح  و بازار تقاضاي دارويي، ارزش
 بـه  .باشـد   مـي  دارويـي  گيـاه  يك اقتصادي سنجش يها  شاخص
 گياهـان  جهـاني  تجـارت  ارزش ،جهـاني  خواربار سازمان گزارش
 در ،اسـت  سال در دالر مليارد صد حدود حاضر درحال كه دارويي

 كشور .رسيد خواهد دالر تريليون پنج رقم به ميالدي ۲۰۵۰ سال
 از بهتـر  مراتـب  بـه  گيـاهي  تنوع و اقليمي شرايط داشتن با ايران

 جهـاني  تجارت از دالر ميليون ۹۰ تا ۶۰ تنها حاضر حال در ،اروپا
 روي با خوشبختانه .است داده اختصاص خود به را دارويي گياهان
ــا آوردن ــه ،دني ــه پيشــرفته كشــورهاي خصــوص ب ــتفاده ب  از اس

 در چـه  ،نجهـا  در آن افـزون  روز مصـرف  و گياهي هاي  فرآورده
 و بهداشـتي  -آرايشـي  و غذايي صنايع در چه و داروسازي صنعت

 گياهـان  اكثـر  رويش امكان و كشور هوايي و آب تنوع به توجه با
 بـه  آن از تـا  است گشته كشورمان نصيب طاليي فرصتي ،آن در

 بازارهـاي  در را حضـورخود  و نمـوده  اسـتفاده  ممكن نحو بهترين
   .يمده افزايش بيش از بيش جهاني
 درجـايگزيني  يجهـان  بهداشـت  سازمان تأكيد ديگر، سوي از

 تـا  شـده  موجـب  شـيميايي  مـواد  جـاي  بـه  طبيعي مواد تدريجي
 ريـزي  برنامـه  ،گذاري سرمايه به نسبت جهان مختلف كشورهاي

 از استفاده و صنعتي سطوح در دارويي گياهان انبوه توليد و كشت
 وجـود  .]۱[كننـد  اقـدام  غـذايي  و بهداشتي ،دارويي صنايع در آن

ـ ن و يمل ميعظ بالقوه ياستعدادها  اهـان يازگ اسـتفاده  فرهنـگ  زي
 اقتصـادي،  توسـعه  در يـي دارو اهانيگ گاهيجا و كشور در ييدارو
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۶۸

 امـروزه  توان  يم كه است حدي به ،ييزا  اشتغال و يطيمح ستيز
ـ و به را آن ياياح و قيتعم روند  صـادرات  شيافـزا  جهـت  در ژهي

 در يمل اقتصاد توسعه ياصل هاي  شاخه از يكي عنوان به ،يرنفتيغ
ـ ا بـه  اگـر  و ]۲[ قرارداد نظر مد كشور ـ  مقولـه  ني ـ  صـورت  هب  كي

ـ  ضرورت ـ  چـارچوب  در و يمل  نگرشبـا  و مشـخص  برنامـه  كي
ـ عنا نگرانـه   و جامع كاتيستميس  بـر  عـالوه  توانـد   يمـ  ،شـود  تي

 ابعـاد  در باالخص بخش نيا در داريپا توسعه تيريمد به يابيدست
 ييخودكفـا ( يبهداشـت  ،يطـ يمح ستزي –ياقتصاد توسعه النك

ـ  عرصه در يكيژنت زيذخا و ييغذا تيامن ،اشتغال ،)ييدارو  و يمل
ـ  يارز درآمـد  منبع كي عنوان به يجهان  و محسـوب  كشـور  يراب

 كالني سودآوري زمينه دراين گذاري  لذا سرمايه .دينما نقش يفايا
 فعلي ارزش شود مي موجب محصول بازدهي كوتاه زمان و داشته

)P.V(]۳[ راهكارهـا  لذا .نمايد پيدا اقتصادي توجيه آتي سودآوري 
 در عملـي  -علمـي  پيشنهاداتي و جانبه همه اجرايي يراهبردها و

 تحقـق  كه گرديده ينتدو تحقيقي مقاله اين گيري  نتيجه و خاتمه
 و يـي دارو اهانيگ مورد در را انداز  چشم نيا از يتوجه قابل بخش
   .نمايد  مي ميسر يرانيا طب

  مقدمه
 گستــره  در ارزشـمند  بسـيار  منـابع  از يكـي  دارويـي  گياهان

 ،علمـي  شـناخت  صـورت در هستندكه ايران طبيعي منابع وسيـع
 در مهمـي  نقـش  نـد توان  مـي  صحيح برداري  بهره و توسعه ،كشت

 .باشـند  داشـته  غيرنفتـي  صـادرات  و زايي  اشتغال ،جامعه سالمت
 شـناخت  بـراي  فراواني يها  تالش اخير، يها  سال در خوشبختانه

 در آنهـا  پـراكنش  و گياهان نوع نظر از دارويي گياهان جانبه همه
 ،تجزيـه  ،دارويي،اسـتخراج  هاي  استفاده اكولوژيك، شرايط ،ايران

 ،مهم هاي  گونه اصالح ،كردن اهلي و موثره،كشت مواد شناسايي
 اثـرات  مطالعـه  و ثرهمـو  مواد افزايش در نوين يها  روش بررسي
 شـده  نيزحاصـل  توجهي جالب نتايج و گرفته صورت آنها دارويي
ــت ــتاي در .اس ــاي راس ــاورزي وزارت رويكرده ــي جهادكش  مبن

 هـاي   برنامـه  چـارچوب  سـمت  به كشاورزي يها  فعاليت برهدايت
 ايـن  مـوثر  نقش بيني  پيش و موضوعي و محصولي تك راهبردي

 تحقيقـاتي  هـاي   برنامه پيش از يشب نمودن كاربردي در ها  برنامه

ــاد وزارت ــاورزي جه ــازنگري ،كش ــين و ب ــط تعي ــي  خ ــا  مش  و ه
 در ،تحقيقـاتي  سـوابق  بـه  توجه با مناسب راهبردي يها  سياست

 چهـارم  برنامه و انداز  چشم سند كشور، اساسي نيازهاي نظرگرفتن
ـ   مـي  ،دارويـي  گياهان زمينه در كشور توسعه  سـاماندهي  در دتوان

 و باشـد  مفيـد  كشـور  پايدار توسعه جهت در آينده تحقيقات هبهين
 تعيـين  بـا  ،كشـور  هاي  سرمايه و انرژي اتالف از جلوگيري ضمن
 نقـش  ،آنهـا  بـه  رسـيدن  براي اجرايي هاي  برنامه و كالن اهداف

 تحقيقـات  متـولي  عنـوان  بـه  را مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه
 انـدركاران  دسـت  سـاير  همـاهنگي  و كشـور  در دارويـي  گياهان
 اهـداف  بـه  رسـيدن  بـراي  مجموعـه  ايـن  بـا  را دارويـي  گياهان

   .نمايد تبيين ،شده بيني  پيش
 گياهـان  بخـش  در ها  فعاليت توسعه براي اصولي ريزي  برنامه

 كـافي  شـناخت  ،موجـود  وضـعيت  دقيـق  بررسي نيازمند ،دارويي
 نـوان ع به طبيعي منابع و زراعي هاي  درعرصه موجود هاي  پتانسيل
 شـناخت  همچنـين  و كشـورمان  بـومي  هاي  گونه اصلي خاستگاه
  .ستا ها چالش و ها  محدوديت از صحيح

 و ايران در يداروي گياهان از استفاده تاريخچه. ۱

   جهان
 زنـدگي  تـاريخ  بـا  درمان منظور به دارويي گياهان از استفاده

 اي  چـاره  تاريخي دوران تمام در انسان .است بوده زمان  هم انسان
 اسـتفاده  گذشته قرن نيم در چه اگر .نداشت گياهان به توسل جز
 بـه  ولـي  يافـت  رواج شـدت  بـه  سـنتزي  و شـيميايي  داروهاي از

 بـه  مجـدد  گـرايش  سـبب  ،زنـدگي  بـر  آنها بار زيان آثار سرعت
 دارويـي  گياهـان  به توسل كه نكته اين و گرديد، دارويي گياهان
 ،اسـت  بوده درمان موثر يها  روش از يكي تاريخ طول در همواره

 دوره بـه  مربـوط  ما كشور در طب تاريخ .]۱[است روشن خوبي به
 از كـه  اسـت  كتـابي  اولـين  )م.ق ۶۵۰۰( اوسـتا  و باشد  مي آريايي
 در دارويـي  گيـاه  تـرين   قـديمي  .است گفته سخن دارويي گياهان

   .است بوده زرتشت آيين مقدس گياه هوم تاريخ طول
 از اسـتفاده  و گياهـان  همه سرور را مهو پهلوي هاي  كتاب در

 نفـوذ  گستره ،قدمت بر عالوه .دندان  مي جاويدان عمر باعث را آن
 اسـت  توجـه  شـايان  بسـيار  هـا   ملت و اديان تاريخ در گياهان اين
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  ۶۹  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 اجتماعي ،سياسي ،تاريخي مهم حوادث جاي جاي در كه  طوري  به
ـ  به منجر يا و بوده توجه قرين گياهان اين ،ديني و  حـوادث  روزب

 ،ادبـي  و تـاريخي  ،ديني درمنابع دقت و جستجو با .اند شده مهمي
 ايـن  بـا  مـرتبط  حـوادث  و ميهـتسـ  وجوه ،دارويي گياهان اسامي

   .خورد  مي چشم به وفور به انـگياه

  يداروي گياهان ياقتصاد پتانسيل .۲
 ارزش اخيـر،  يهـا   سـال  در گرفتـه  صـورت  برآوردهاي طبق
 و دارويـي  گياهـان  شـامل  كـه  گيـاهي  هايدارو جهاني بازارهاي
 افزايش به رو توجهي قابل رشد با همواره ،ستا آنها هاي  فرآورده

 ،دنيا دارويي گياهان بازار اعظم بخش اينكه به توجه با .است بوده
 مربوط گياهان ازاين مشتق ثانوية هاي  متابوليت هعرض و توليد به

 بسـيار  هافـزود  ارزش از مـوالً مع ثانويه هاي    متابوليت لذا ،شود  مي

 ايـن  از برخـي  فروش ارزش كه  طوري  به .هستند برخوردار بااليي
 ،موجـود  آمارهـاي  اسـاس  بر .رسد    مي دالر هزار چند به تركيبات

 بـا  ،۲۰۰۲ سـال  در گياهان از مشتق داروهاي جهاني بازار ارزش
 ميليـارد  ۷/۱۳ بـه  ،آن از پـيش  سال به نسبت درصدي ۲/۶ رشد
 بـه  ۲۰۰۷ سـال  در مقدار اين شود  مي بيني  پيش .گرديد بالغ ردال

 بيش ۲۰۰۲ سال در آمريكا .برسد دالر ميليارد ۸/۱۸ معادل رقمي
 حـال  ايـن  بـا  .بود داده اختصاص خود به را بازار اين درصد ۵۰ از

 پـنج  معادل رقمي به ۲۰۵۰ سال تا بازار اين ارزش رود  مي انتظار
 بسـيار  بـازار  اين در بيوتكنولوژي نقش .بديا افزايش دالر تريليون

 ايـن  بـازار  ارزش و رشد ميزان )۱( جدول .است بوده اهميت حايز
   .دهند  مي نشان ۱۹۹۹ -۲۰۰۷ يها  سال طي در را داروها

  )۱۹۹۹-۲۰۰۷( گياهان از مشتق داروهاي جهاني بازار -۱ جدول

  دالر ميليارد

  ۱۹۹۹  ۲۰۰۰  ۲۰۰۱  ۲۰۰۲  ۲۰۰۷  
د درصد متوسط رش

  )۲۰۰۲- ۲۰۰۷(ساليانه 

  ۷/۵  ۹/۸۵  ۶/۸۷  ۶/۳۲  ۵/۸۱  ۵/۳۶  آمريكاي شمالي

  ۵/۳  ۸/۹۱  ۶/۸۷  ۶/۵۸  ۶/۲۹  ۶/۰۴  كشورهاي ديگر

  ۶/۴  ۱۸/۱۷۶  ۱۳/۱۷۴  ۱۲/۹۰  ۱۲/۱۱۰  ۱۱/۴۰  كل
  

 و بهره  كم يها  سرزمين ،يداروي گياهان .۱-۲
  يزاي  اشتغال

 كه يباغ و يزراع محصوالت عموم خالف بر ييدارو اهانيگ
 آنهـا  مـوثره  مـواد  ،ننـد يب يمـ  لطمـه  يطـ يمح يهـا   تنش اثر در
 محصـول  هدفمنـد  و شـده  ميتنظ يها  تنش ريتاث تحت توانند  يم
ـ و مـوثر  مواد و شده افزوده ييايميش ـ پ ژهي ـ ا در كـه  كننـد  داي  ني

 اهـان يگ .افـت ي خواهـد  شيافـزا  آنهـا  ياقتصـاد  يبازده صورت
 .دهند  يم نشان را دهيپد نيا يخاص حاالت در زين عتيطب يشيرو

 و هـا   دشـت  پهنـه  در ياهيـ گ يها  گونه زيانگ  شگفت تفرق و تنوع
 )يياروپـا  كشور نيچند يها  گونه برابر دو حدود( رانيا كوهساران

ـ ا جهـان  نظـران   صـاحب  يبرخ تا شده سبب  صـورت  بـه  را راني
 بهره كم مياقال يبرخ در .بدانند معطر و ييدارو اهانيگ از يمخزن

 تنهـا  نه موثر مواد زانيم و ييدارو اهانيگ تراكم كشور شپرتن و
 بلكـه  ،كنـد   مـي  تائيد را بهره كم يها  نيسرزم در موثر مواد ديتزا

بـه   تـوان   مـي  شـود  يم گرفته الگوها آن از كه ياطالعات براساس
 تحـت  را نظر مورد ييدارو اهيگ و پرداخت مزرعه طيشرا يبازساز

 كـم  هـاي   سـرزمين  از هدفمنـد  ستفادها با و داد پرورش آنها ريتاث
 مـوثر  مـواد  فراوري و دارويي گياهان توليد جهت كشورمان بهره

 تـوان   مـي  بلكه پرداخت، مناطق اين ياحيا به توان  مي تنها نه آن
 تـا  كـرد  ايجـاد  رشـته  ايـن  به عالقمندان براي مناسبي كار بازار

   .گردد فراهم كشور بهره كم يها  نيزم در ييزا  اشتغال اسباب

 در شده فراموش ثروتي يداروي گياهان .۲-۲
  يمحيط زيست و ياقتصاد محاسبات

 ما كشور در ايران در گياهي ژنتيكي نظير بي تنوع به توجه با
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۷۰

 در كـه  شده شناخته دارويي گياه گونه هزار هشت تا شش تاكنون
 ايـن  بـه  گـاه  هـيچ  متأسـفانه  ولي است، فرد به منحصر خود نوع

 الزم بهـاي  محيطـي  زيست و اقتصادي حاسباتم در ملي ثروت
 تـوان  كـه  ديگـر  كشـورهاي  كـه  است حالي در اين و نشده داده

 زمينـه  درايـن  كالنـي  هـاي   گذاري سرمايه ندارند، را ايران بالقوه
 مـورد  گياهي داروهاي از درصد ۸۰ حاضر حال در .اند داده انجام

 ايـن  ايگيهمسـ  در و ابريشـم  جاده مسير در كه چين از ژاپن نياز
 احتمال اين حال، اين در .شود  مي كشور اين وارد دارد، قرار كشور
 صـادرات  بخواهـد  چـين  دولـت  آينده يها  سال در كه دارد وجود

 اين بر و كند متوقف را ژاپن به كشور اين توليدي دارويي گياهان
 دارويـي  گياهـان  بـراي  جديـدي  كننده  تامين كشور بايد ما اساس
   .بيابيم شورك اين نياز مورد

   ايران در يداروي گياهان تجارت وضعيت. ۳
 تـرين   مهـم  از وريآفـر  سـطح  و بازار تقاضاي ،دارويي رزشا

 گـزارش طبـق  . اسـت  گيـاه  يـك  اقتصادي سنجش يها  شاخص
 كـه  دارويي گياهان جهاني تجارت ارزش ،جهاني خواربار سازمان
 ۲۰۵۰ درسـال  ،است سال در دالر مليارد صد حدود حاضر درحال

  .رسيد خواهد دالر تريليون پنج رقم به ميالدي
 مراتـب  به گياهي تنوع و اقليمي شرايط داشتن با ايران كشور

 تجـارت  دالراز ميليون ۹۰ تا ۶۰ تنها حاضر حال در اروپا، از بهتر
 عـالوه  .اسـت  داده اختصـاص  خـود  بـه  را دارويي گياهان جهاني
 و جنگلـي  فرعـي  محصوالت دالر ميليون دو حدود ساالنه برآن،

 متحده امارات و فرانسه آلمان، جمله از جهاني بازارهاي به مرتعي
 تـرين  عمـده  كـه  گفـت  تـوان   مي طوركلي هب .شود  مي صادر عربي

ــداران ــي گياهــان خري ــران داروي ــاي كشــورهاي ،اي ــي اروپ  غرب
 امريكـا،  و شـرقي  اروپـاي  و فرانسه انگلستان، آلمان، خصوص به

 اين .باشند  مي فارس خليج حوزه كشورهاي و پاكستان هندوستان،
 صنعت در نياز مورد گياهي اوليه مواد از بسياري كه است حالي در

 واردات .شــود  مــي وارد خــارج از كشــور گيــاهي هــاي  دارو توليــد
 ۱۲۸۷۵ ارزش با ۲۰۰۴ سال در كشور دارويي گياهان محصوالت

 غربـي، م گـل  سرخارگل، وليك، سرخ هاي  گونه شامل بيشتر دالر
 هنـد،  هـاي   كشـور  از كه بوده عربي، صمغ نعناع، اسانس سريش،

 كـل  ارزش .است گرديده وارد تاجيكستان تركمنستان، افغانستان،
 بـه  ۱۳۸۶ سـال  در گيـاهي  اوليـه  مـواد  و دارويي گياهان واردات
ــزان ــون ۸۵ مي ــزان ارزش بيشــترين .رســيد دالر ميلي  واردات مي
 ۵۹ كـه    طـوري   بـه  .باشـد   مي ها  اسانس به مربوط دارويي گياهان
 .است داشته اختصاص اسانس واردات به سال اين در دالر ميليون

 ايـن  .باشـند   مـي  نيزسـنتزي  وارداتي هاي  اسانس از بسياري البته
  .دارد كاربرد صنعتي و بهداشتي آرايشي صنايع در عمدتاً ها  اسانس

   يجهان تجارت و يداروي گياهان. ۴
 جوامـع  توسـعه  در فراوانـي  اهميـت  ياهـان گ ،تاريخي نظر از
 طبيعـي  مواد و ها  فرآورده يافتن براي وسيعي تحقيقات و اند  داشته

 توليـد  پتانسـيل  امـا  ،شـده  انجـام  تـاريخ  طول در گياهي دارويي
ــاي ــاهي داروه ــت در گي ــيار طبيع ــاال بس ــتا ب ــفانه .س  متاس
 يجهان تجارت به روزافزون توجه و اقتصادي كالن هاي  سودآوري

 بـه  منابع اين براي را ناگواري مسائل و مشكالت دارويي، گياهان
 مواجـه  انقـراض  خطـر  بـا  را گياهي هاي  گونه نسل و آورده وجود

 بـه  كه منابع اين از بهينه و منطقي ،مطلوب استفاده .است ساخته
 دارويـي  صـنايع  از تـر   سـاده  و تـر   هزينـه   كـم  بسيار فناوري لحاظ

 عمـده  نيازهـاي  از بخشـي  تـامين  ضمن دتوان  مي است، شيميايي
 ارز تــوجهي قابــل مقــادير خــروج از جامعــه درمــاني و بهداشــتي
 .شـود  بيگانگـان  بـه  وابسـتگي  گسـترش  مـانع  و كرده جلوگيري

 يـك  بر مبتني و مناسب راهكارهاي و ها  سياست اتخاذ با بنابراين
 كـاربرد  و منـابع  ايـن  ،موجـود  وضـعيت  از گرايانـه   واقـع  شناخت

 داشـت،  كاشـت،  از اعـم  ابعاد تمام در صحيح و علمي يها  روش
 چه و طبيعت از چه آن، واقتصادي صنعتي برداري  بهره و برداشت

 اصـولي  و واقعـي  دركـي  بـه  تـوان   مي ،مكانيزه كشت صورت به
 رشدي به رو جوامع در دارويي گياهان بازدهي و نقش درخصوص
ــران همچــون ــيد اي ــالوه و رس ــر ع ــظ ب ــن از حراســت و حف  اي

 دسـت  نيـز  جامعـه  پايـدار  توسعه و شكوفايي به ملي هاي  سرمايه
  .يازيد

 جهاني سازمان در گياهي داروهاي قانوني جايگاه .۱-۴
   بهداشت

 داروهـاي  مصـرف  بـراي  روزافـزون  اسـتقبال  حاضر حال در
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  ۷۱  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 در آنها اقتصادي و دارويي ارزش همچنين و ها  كلينيك در گياهي
 گونـاگون  دركشـورهاي  وجود اين با .باشد  مي توسعه و رشد حال

 از متفــاوت مراحـل  در گيـاهي  داروهـاي  پيشـرفت  و رشـد  رونـد 
 و برداري  بهره ساماندهي و ريزي  برنامه بنابراين .دارد قرار يكديگر
 تنها امر اين .است ضروري بسيار ارزشمندي منابع چنين صادرات

 امكـان  تـا  اسـت  نيازمنـد  المللـي   بـين  مسـاعدت  و همكـاري  به
 در .باشد مقدور نيز آينده نسل براي حياتي منابع اين به دسترسي

 سـاختار  يك از دارويي گياهان روي قانوني هاي  كنترل راستا اين
 موجـود  هاي  تفاوت به نكته اين .كنند  نمي تبعيت متداول و مشابه

 يــا دارويــي گياهــان تعريــف بــه هــا  دولــت ديــدگاه و نگــرش در
 كشورهاي دليل همين به .گردد  مي باز هاآن از حاصل هاي  فراورده

 تجــارت و كــردن نســخه مجوزســاخت، صــدور جهــت گونـاگون 
 ،مطلـوب  كيفيـت  داراي و كارآمد ،اطمينان قابل گياهي داروهاي

   .اند  گرفته پيش در را متعددي هاي شيوه
 جمله از مختلف دركشورهاي گياهي داروهاي قانوني وضعيت

 چـين  ،هند ،ايتاليا ،آمريكا متحده االتاي ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان
 پيشرفت و داروسازي صنايع روزافزون رشد از نظر صرف ،ايران و

 نقش ،نوين بيولوژيكي و سنتزي دارويي هاي  فراورده توقف بدون
 حـائز  عمـومي  سـالمت  درتأمين را ها  فراورده قبيل اين جايگاه و

 ارزيـابي  گيچگون روي ها  دولت نظارت راستا دراين .است اهميت
 و طـرف  ازيـك  ... و گيـاهي  داروهـاي  كـارآيي  و ايمني كيفيت،
 از نمونـه  راهبردهـاي  تدوين از حمايت در ]WHO ]۴ يها  تالش
 و ايجاد در را ارزشمند منابع اين مهم نقش توانند  مي ،ديگر سوي
   .دهند بروز پيش از بيش پايدار سالمت توسعه

  يداروي نگياها درصادرات ايران مزيت يبررس .۵
 از برخورداري ،جهان شده شناخته اقليم ۱۳ از اقليم ۱۱ وجود

ــابي روز ۳۰۰ ــال در آفت ــتالف و س ــاي اخ ــا ۴۰ دم ــه ۵۰ ت  درج
 شـرايط  ور،ـدركشـ  نقطـه  ترين  وگرم سردترين ميان سانتيگرادي

 يـك  از مندي  بهره اظـلح به ايران اورـپهن كشور براي ديـمساع
 رشد زمينه شرايط اين ،است ردهك فراهم فرد به منحصر اكولوژي

 ،نمـوده  مسـاعدكرده  دركشـور  را دارويـي  و وحشي گياهان نمو و
 جهان گياهي هاي  گونه درصد ۹۰ از بيش اكنون هم كه   طوري  به

 مسـتعدترين  زمـره  در را اكشورم امر همين و دارد وجود ايران در
   .است داده قرار دارويي گياهان توليد براي جهان كشورهاي

 درمـان  بـراي  سـنتي  طـب  قالب در دارويي گياهاناز تفادهاس
 بـاز  دير از بهداشتي و غذايي صنايع در ديگر مصارف و ها  بيماري

 بـه  مـردم  گرايش با اخير سال چند در ولي ،است بوده توجه مورد
 سوء و جانبي عوارض دليل به گياهي منشأ با داروهايي از استفاده

 از .است شده بيشتر بحث اين هب جهانيان توجه شيميايي داروهاي
 تدريجي جايگزيني در جهاني بهداشت سازمان تأكيد ديگر، سوي

 كشـورهاي  تـا  شـده  موجـب  شـيميايي  مـواد  جاي هب موادطبيعي
 توليد و كشت ريزي  برنامه ،گذاري  سرمايه به نسبت جهان مختلف

 صـنايع  در آن از اسـتفاده  و صنعتي درسطوح دارويي گياهان انبوه
 بـه  اقبـالي  و توجـه  چنـين  .كنند اقدام غذايي و بهداشتي ،دارويي
 اقتصـادي  جايگاه در را آن تجارت و كشت دارويي، گياهان سوي

 هـا   ده از حـاكي  برآوردهـا  كـه    طـوري   به .است داده قرار مناسبي
 ،اسـت  تجارت اين به پرداختن از حاصل مالي دالرگردش ميليارد

 و رفـت  ميـان  بـه  ذكرآن كه نكشورما هاي  قابليت به توجه با اما
 بـه  چنين ،ايران در دارويي گياهان از استفاده كهن پيشينه به نظر
 كشور در موجود هاي  ظرفيت از ايم  نتوانسته هنوز كه رسد  مي نظر

 در تجـارت  عرصـه  در مناسبي جايگاه و كنيم برداري  بهره بخوبي
  .بيابيم دارويي گياهان جهاني بازارهاي

 و ]۵[شده آشكار ينسب تيمز يبررس .۱-۵
   صادراتي عمده محصول چند برداري  بهره

 و يطـ يمح ستيز ،اقتصادي توسعه در ييدارو اهانيگ گاهيجا
ـ تعم رونـد  امـروزه  تـوان  يمـ  كه است حدي به ،يياشتغالزا  و قي

 عنوان به ،يرنفتيغ صادرات شيافزا جهت در ژهيو هب را آن ياياح
ـ  اداقتص توسعه ياصل هاي  شاخه از يكي  نظـر  مـد  كشـور  در يمل

 نظـر  از حاضر درمطالعه كهكشور ييدارو اهانيگ جمله از .قرارداد
 رهيز ،زرد گون :اند  قرارگرفته يبررس مورد شده آشكار ينسب تيمز

  .دارند يمختلف ييدارو خواص كدام هر كه است زعفران سبز،

  )A.parrowianus( زرد گون .۱-۱-۵

 صـمغ  مولد هاي  گونه ترشگس سطح و اي  گونه تنوع ليدل به
ـ تول ينسـب  تيمز يبررس كشور، در  صـادرات  و بـرداري  بهـره  ،دي
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۷۲

 بـا  اريبسـ  اقتصـادي  نظـر  از كشـور  در يصـنعت  و ييدارو اهانيگ
 كشـور  ييدارو و يصنعت هاي  گونه از يكي زرد گون .است تياهم

ـ ا مركـز  و غـرب  ،غـرب  شمال ينواح در كه باشد يم رانيا  راني
 جملـه  از مختلـف  عيصـنا  در )رايكت( آن صمغ و داشته نمو و رشد

   .دارد كاربرد سازي كاغذ و ينساج ،داروسازي ،يبهداشت ،يشيآرا
ــي ــيتحق ط ــال اتق ــا ۱۳۷۹ س ــا ]۶[۱۳۸۰ ت ــتفاده ب  از اس

 گونه اين صادرات و برداري بهره ،ديتول ينسب تيمز يها  شاخص
 ايه  استان ۱۳۷۸ سال در برداري  بهره يها  طرح اساس بر گياهي

ـ  فارس، ،اصفهان ـ لويوكهك زدي  ۱۳۸۰ سـال  در و راحمـد يبو و هي
 مـورد  زدي و اصفهان اري،يبخت و محال چهار ،مركزي هاي  استان

ـ ا جينتا .گرفتند قرار سهيمقا ـ تحق ني  سـال  در كـه  داد نشـان  قي
 ياسـتان  تنها ۲۵/۴ برابر RCA بودن دارا با اصفهان استان ۱۳۷۸
   .ستا برخوردار ينسب تيمز از كه است

ـ بخت و محـال  چهار و مركزي هاي  استان ۱۳۸۰ سال در  اريي
ـ ترت هب ـ مز نيبـاالتر  ۰۸/۱ و ۳۴ برابـر  RCA بـا  بي  را ينسـب  تي

 تهـران،  سـمنان،  هـاي   استان داد نشان ]DRC]۷ شاخص .داشتند
 DRC برابـر  با بيترت هب اصفهان و ارييبخت و محال چهار فارس،

 و بـرداري  بهره ينسب تيمز از ۵/۰و۳۶/۰ ٬ ۳۲/۰ ٬۰/۲۹ ٬۰/۲۸
   .هستند برخوردار صادرات
 برداري  بهره و اياح براي قيتحق نيا جينتا به توجه با نيبنابرا

 سمنان مركزي، اري،يبخت و محال چهار هاي  ستانا گونه صمغ از
ـ  و اصـفهان  ،فـارس  هاي استان و اول تياولو در تهران و  در زدي

 گفت توان يم ها  يبررس نيا از استفاده با و دارند قرار دوم تياولو
ـ اهم با اريبس اقتصادي نظر از كه رايكت محصول  عيصـنا  در و تي

 ياصـل  هاي  شاخه از يكي عنوان به تواند مي ،دارد كاربرد مختلف
   .گيردقرار توجه مورد كشور در يمل اقتصاد توسعه

   سبز زيره .۲-۱-۵

 يبررسـ  بـه  خـود  مطالعـه  در ،)۱۳۸۳( ابـري  يانيك و يفرقان
 آنهـا  مطالعـه  جينتـا  .نـد ا هپرداخت سبز رهيز محصول ينسب تيزم

 و دوم   رتبـه  بيترت به ۱۹۹۸ و ۱۹۹۷ سال در رانيا كه داد نشان
 .باشـد   يمـ  دارا جهـان  در را سـبز  رهيز يصادرات ينسب تيمز اول

 ۲۰۰۰ سـال  تا ۱۹۹۷ سال از محصول نيا ينسب تيمز نيهمچن
  .است بوده ينزول روند كي داراي

ـ  ۲۰۰۵ تـا  ۲۰۰۱ يها  سال يدرط  داراي ايـران  در سـبز  رهزي
 بازارهـاي  نيبهتـر  نيچنـ هم .است ييباال يصادرات ينسب تيمز

 .باشـند  يم كيمكز و كايآمر وزلند،ين النكا،يسر كشورهاي هدف،
 زيناچ هم بنگاه هر سهم و است يرقابت نوع از واردات بازار ساختار
 پـنج  كه طوري هب ،است انحصاري نوع از صادرات بازار اما است،
ـ اخت در را صـادرات  از درصـد  ۹۰ حدود ،صادركننده اول كشور  اري
ـ  روند ايدن در محصول نيا واردات ضمن در .دارند  امـا  دارد ينزول

  .است شيافزا به رو رانيا صادرات
 يـي دارو اهـان يگ شـده  آشـكار  ينسـب  تيمز توجه با نيبنابرا
ـ ز ازجملـه   و هـا   سياسـت  در توانـد  يمـ  محصـول  ايـن  سـبز،  رهي

ـ گ  ميتصـم  ابـزار  عنـوان  به يخارج يبازرگان هاي  زيير  برنامه  ريي
 و توليـد  ٬ كشـت  زيـر  سـطح  )۲(جـدول  .رديگ قرار استفاده مورد

 نشـان  ۱۳۸۰-۱۳۸۵ يها  سال طي را ايران در سبز زيره عملكرد
   .دهد مي

  ايران در سبز زيره عملكرد و توليد ،كشت زير سطح -۲ جدول

  كشت زير طحس  زراعي سال
)ha(  

  توليد ميزان
)(kg 

  عملكرد
)(kg/Hect  

۱۳۸۱-۱۳۸۰  ۶۵۰۷۷  ۵/۳۰۴۱۲۲۱۸  ۴۶۲  
۱۳۸۲-۱۳۸۱  ۴۹۱۸۷  ۲۲۰۳۳۰۰۰  ۴۴۸  
۱۳۸۳-۱۳۸۲  ۴۵۳۳۶  ۱۹۴۲۴۸۶۰  ۴۲۸  
۱۳۸۴-۱۳۸۳  ۱۸۱۲۳  ۸۶۲۷۳۴۰  ۴۷۶  
۱۳۸۵-۱۳۸۴  ۲۱۴۵۸  ۹۹۱۳۸۴۱  ۴۶۲  

  ۱۳۸۴ سال – كشاورزي جهاد وزارت مارنامهآ :ماخذ
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  ۷۳  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

   فرانزع .۳-۱-۵

 كشـور  ينفت ريغ صادرات در زعفران محصول تياهم به نظر
ــهم و ــدي ۷۰ س ــادرات ارزش در آن درص ــان ص ــ از يجه  نيب

ـ ا كشـورهاي  تنهـا  زعفران صادركننده كشورهاي  و اياسـپان  ران،ي
ـ ا امـا  .باشند يم صادرات در ينسب تيمز داراي وناني ـ مز ني  تي

 .اسـت  هبـود  كاهش حال در ۲۰۰۲ – ۲۰۰۶ يها  سال يط ينسب
 نشـان  مطالعه مورد دوره يط بازار ساختار يبررس از حاصل جينتا
 بـه  مسـلط  بنگـاه  حالت از رانيا زعفران صادرات ساختار كه هداد

 ا،ياسـپان  كشـورهاي  و اسـت  افتـه ي رييتغ بسته جانبه چند انحصار
 شـركاي  نيتـر   بـزرگ  از هنـد  و سـوئد  عربسـتان،  فرانسه، ا،يتاليا

 دوره يطـ  زعفران يجهان صادرات ساختار .دباشن  يم رانيا تجاري
ـ پ مسـلط  بنگـاه  حالت از همواره يبررس مورد  اسـت  كـرده  رويي

 صـادرات  از درصـد  ۷۰ حدود ييتنها به رانيا كشور كه   طوري  به
ــان ــران يجه ــاخت در را زعف ــا در .]۸[دارد اري ــم ني  صــادرات اني

ـ  عنوان به زعفران محصول  داشـتن  و كياسـتراتژ  محصـول  كي

ـ ترت به درصد ۶۱/۲ ٬ ۷۰ ٬۹۰ سهم ـ تول در بي  ارزش ،يجهـان  دي
 كشـاورزي  بخـش  صـادرات  كـل  ارزش جهان، زعفران صادرات

ـ اخ يها  سال يط رانيا  بـر  .باشـد   يمـ  ژهـاي يو گـاه يجا داراي ري
 ۱۳۷۴ سال در تن ۵/۸۷ از رانيا زعفران ديتول موجود آمار اساس

 در عملكـرد  همچنـين  .اسـت  دهيرسـ  ۱۳۸۴ سال در تن ۲۴۰ به
 هكتـار  در لوگرميك ۱۶/۴ برابر ۱۳۸۴ سال در محصول نيا هكتار

 هنـد  و بـنگالدش،  ا،ياسپان ران،يا كشورهاي در زعفران .باشد يم
 زعفران كننده ديتول نيبزرگتر رانيا نيب نيا در كه شود  يم كشت

ـ اهم بـه  توجه با لذا .باشد  يم  صـادرات  در زعفـران  محصـول  تي
 جهـت  محصـول  ايـن  صادرات آن ينسب تيمز و كشور ينفت  ريغ

ـ ر  برنامه در استفاده  ابـزار  عنـوان  بـه  يخـارج  يبازرگـان  هـاي   زيي
ـ گ  ميتصم  .باشـد يم اهميـت  حـائز  حاصـل  ارزي درآمـدهاي و ريي

 زعفـران  كننده صادر كشورهاي يصادرات ينسب تيمز )۳( جدول
   .دهد  مي نشان ۲۰۰۲ – ۲۰۰۶ يها  سال يط را

   ۲۰۰۲ – ۲۰۰۶ دوره يط زعفران كننده صادر كشورهاي يصادرات ينسب تيمز يبررس -۳ جدول

  ۲۰۰۶  ۲۰۰۵  ۲۰۰۴  ۲۰۰۳  ۲۰۰۲  شاخص نام  كشور

  RCA ۱۳/۱۰۰  ۶۸/۱۰۰  ۴۲/۹۹  ۳۹/۸۶  ۳/۸۷  ايران
RSCA ۹۸/۰  ۹۸/۰  ۹۸/۰  ۹۷/۰  ۹۷/۰  

  RCA ۱۵/۹  ۰۶/۸  ۰۲/۷  ۰۶/۷  ۵/۸  اسپانيا
RSCA ۸/۰  ۷۸/۰  ۷۵/۰  ۷۵/۰  ۹۷/۰  

  يونان
RCA ۵۷/۱۰  ۹/۷  ۲۸/۶  ۶۴/۴  ۲۸/۱  

RSCA ۸۲/۰  ۷۷/۰  ۷۲/۰  ۶۴/۰  ۱۲/۰  

  RCA ۲۱۹/۰  ۱۳۳/۰  ۰۷۰۵/۰  ۰۶۴/۰  ۱۱۴/۰  فرانسه
RSCA ۶۴/۰-  ۷۶/۰-  ۸۶/۰-  ۸۸/۰-  ۸/۰-  

  RCA ۱۳۴/۰  ۱۲۹/۰  ۱۰۳/۰  ۰۵۵/۰  ۰۸۴/۰  ايتاليا
RSCA ۷۶/۰-  ۷۷/۰-  ۸۱/۰-  ۸۹/۰-  ۸۴/۰-  

  RCA ۰۱۳/۰  ۰۱۷/۰  ۰۴۳/۰  ۰۸۳/۰  ۰۸/۰  انگليس
RSCA ۹۷/۰-  ۹۶/۰-  ۹۱/۰-  ۸۴/۰-  ۸۵/۰-  

  RCA ۵۳/۰  ۵۲/۰  ۲۸/۰  ۲۴/۰  ۴۵/۰  هند
RSCA ۳۰/۰-  ۳۰/۰-  ۵۶/۰-  ۶۱/۰-  ۳۷/۰-  

  رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك ،۱۳۸۴ سال ترازنامه و ياقتصاد گزارش :ماخذ      

  بندي و مالحظات جمع
 اقتصـادي  مثبـت  بـازدهي  داراي دارويي گياهان اقالم كشت

 جديـد  دليـل  به چندساله گياهان فايده -هزينه محاسبه .دباش  مي
 هـاي   عرصـه  در آنهـا  محـدود  كشت و كشور در آنها كشت بودن
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۷۴

 كـه  يا سـاله  دو يـا  يكسـاله  گياهـان  .اسـت  مشكل هنوز ،خاص
ـ   مـي  هگرفت صورت آنها فايده -هزينه بررسي  از بسـياري  در دتوان
 هـا   اسـتان  محصوالت كشت الگوي در و زراعي تناوب در مناطق

 توجـه  جلـب  هـا   بررسـي  طول در چيز هر از بيش آنچه.گيرد قرار
 اتكـا  قابـل  و مشـخص  بازار عدم و ها  قيمت نوسان موضوع ،كرد

 بـا  را گياهـان  اين كشت گسترش ،كه باشد  مي اقالم برخي براي
 كشت ترويج با كه انتظارداشت توان  مي لذا .سازد  مي روبرو چالش
ــف اقــالم ــي گياهــان مختل ــدون ،داروي ــت ب ــي، هــاي  دخال  دولت

 بايد  مي نيز اين كه كنند نظراقدام مورد قالما توليد به برداران  بهره
 وخـارجي  داخلـي  يهـا   قيمـت  و بـازار  هـاي   واقعيـت  بـه  توجه با

 شـرايط  و ا هـو  و آب تنـوع به توجه با لذا .گيرد صورت محصول
 درصـد  ۸۰از بـيش  تقريبـا  كـه  موضوع اين و مختلف اكولوژيـك

 مختلف هاي  گونه از دنيا در مصرف قابل و مشهور دارويي گياهان
 اكثـر  در خـودرو  يـا  و سـنتي  يا صنعتي صورت هب چه ايران در آن

 چنـين  تـوان   مـي  ينابنـابر  .گيـرد   مي قرار كشت مورد كشور نقاط
 بـراي  مناسـب  محـل  يـك  عنـوان  به ما كشور كه گرفت نتيجه

 فصـول  در حتـي  كـه  باشـد   مي نسبي مزيت داراي گذاري  سرمايه
 گياهـان  كشت و ندارد وجود آن كشت براي مانعي نيز خشكسالي

 پـايين  هزينـه  داراي ديگركشاورزي محصوالت به نسبت دارويي
 زودرس نيـز  آنهـا  بـازدهي  ضـمناً  ٬باشـد   مـي  برداشـت  و كاشت

 گذاري  سرمايه كه گرفت نتيجه چنين توان  مي نهايت در .باشد  مي
 بـازدهي  كوتـاه  زمـان  و داشـته  كالنـي  سـودآوري  زمينه اين در

 توجيه آتي سودآوري )P.V( فعلي ارزش شود  مي موجب محصول
 جانبه همه اجرايي يراهبردها و راهكارها لذا .نمايد پيدا اقتصادي

 گـردد   مي نيتدو زير مطالب بصورت عملي -علمي پيشنهاداتي و
 اهانيگ مورد رد را انداز  چشم نيا از يتوجه قابل بخش تحقق كه

 اسـتفاده  مـورد  اسـت  اميد و نمايد  مي ميسر يرانيا طب و ييدارو
 گـذاري   سـرمايه  ايـن  شـدن  عملي براي و شده واقع امر محققين

   .نمايد ايجاد را مناسبي زمينه

 و توليـد  تيوضـع  بهبـود  بـراي  يياجرا يراهبردها
  ييدارو اهانيگ صادرات

  .منطقه بالقوه هاي  تيظرف ييشناسا -۱

 هـاي   گونـه  نـه يزم در يقاتيتحق جامع هاي  طرح اجراي و ارائه -۲
  .كشور ييدارو ارزشمند

 از ممانعـت  و عـت يطب در موجـود  يكـ يژنت ريذخـا  از حفاظـت  -۳
  .انقراض حال در خودروي اهانيگ برداشت

 در يـي دارو اهانيگ يبومريغ و يبوم ارقام كشت و آوري  جمع -۴
  .مناسب مياقل داراي مناطق در كيبوتان هاي  باغ

 سـازگار  و يبـوم  ارقـام  بـراي  ييدارو اهانيگ بذر بانك جاديا -۵
  .منطقه

 ارزش داراي انحصاري و يبوم هاي  گونه كردن ياهل و كشت -۶
  .افزوده

ـ د كشـت  نـه يزم در كشور هاي  ليپتانس يبررس و ييشناسا -۷  مي
  .ييدارو اهانيگ

  .عتيطب درنا ييدارو اهانيگ اءياح امكان يبررس و ييشناسا -۸
 هـاي   درختچـه  و درختان پراكنش هاي  نقشه هيته و ييشناسا -۹

 هـاي   هشـگا يرو در يـي دارو چندساله و يعلف هاي  گونه ،ييدارو
  .رانيا يعيطب

 هـاي   تـنش  بـه  مقـاوم  يـي دارو اهـان يگ ييشناسا و يبررس -۱۰
  .يطيمح

ـ اح و برداري  بهره امكان د،يتول ليپتانس يبررس -۱۱  اهـان يگ ايي
  .يفرع محصوالت دمول

 هاي  گونه افزوده ارزش بردن باال جهت در يليتكم قاتيتحق -۱۲
  .دار  تياولو ياهيگ
ـ ي كـردن  يصـنعت  بـراي  لوتيپـا  جاديا و يطراح -۱۳  هـاي   هافت

  .يشگاهيآزما
  .منطقه در وابسته عيصنا توسعه و بسترسازي -۱۴
 اهـان يگ هـاي   فـراورده  هيته در نينو هاي  فناوري از استفاده -۱۵

  .ييدارو
 يبوم ييدارو نياهاگ صادرات براي هدف بازارهاي ييشناسا -۱۶
  .كشور خارج و داخل در آنها هاي  فراورده و شده كشت و
 بازار روز هاي  ازين با يعلم مجامع در قاتيتحق شدن سو هم -۱۷
  .)ييكاربردگرا(
  .نيزارع نيب در ييدارو اهانيگ كار و كشت جيترو -۱۸
 برداشـت  و داشت كاشت، مناسب آالت  نيماش از يريگ  بهره -۱۹
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  ۷۵  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

  .ييدارو اهانيگ
  .ييدارو اهانيگ فروش مراكز و ها  عطاري يده  سامان -۲۰
 اهــانيگ فروشــندگان بــراي يآموزشــ هــاي  دوره برگــزاري -۲۱

  .)مردم عموم( كنندگان مصرف و ييدارو
  .جامعه در ييدارو اهانيگ ياصول مصرف فرهنگ جاديا -۲۲
  .يسنت طب هاي  كاربرد با آنها نمودن آشنا و پزشكان هيتوج -۲۳
 و يــيدارو اهــانيگ يدرمــان تعرفــه تيوضــع شــدن روشــن -۲۴

  .مهيب مراكز براي ياهيگ داروهاي
 يبوم هاي  بذر ديتول و ياصالح و يزراع به يها  روش اعمال -۲۵
 .منطقه خودروي اهانيگ از سازگار و

  يتهاي سياس توصيه

  عمومي. الف
گانه ستاد گياهان دارويـي   هشتهاي تخصصي  يل كميتهتشك. ۱

  .و طب ايراني به منظور اجراي اهداف كالن
  .بررسي و تدوين قوانين مرتبط با گياهان و طب ايراني. ۲
هاي رشد و توسـعه پايـدار گياهـان دارويـي در      تدوين شاخص. ۳

هــاي  چــارچوب اهــداف و منــافع ملــي در تمايــل بــا سياســت
UNIDO, UNDP, FAO, WHO.  

شبكه تحقيقات گياهان دارويـي و طـب ايرانـي و    سازماندهي . ۴
هـاي مسـتمر و مـوثر ميـان كليـه       ايجاد انسـجام و همكـاري  

  .موسسات و مراكز مرتبط با گياهان دارويي و طب ايراني
تدوين و اعالم ليست گياهان دارويي و معطر كشور در تعامـل  . ۵

بازنگري علمـي و فنـي   هاي ذيربط و  ها و سازمان خانه با وزارت
  .مستمر ساليانه و ادواري بر اساس نظر متخصصين

ايجــاد بانــك اطالعــات گياهــان دارويــي كشــور بــه منظــور  . ۶
  .ساماندهي نظام مديريتي گياهان دارويي

  كشاورزي و منابع طبيعي. ب

برداري گياهان دارويي  تدوين نظام جامع مديريت كشت و بهره. ۱
  .كشور

سـازي بـراي    بنيان به منظور ظرفيت دانش هاي تقويت شركت. ۲
  .توسعه پايدار گياهان دارويي

  .ريزي جهت افزايش سطح زيركشت گياهان دارويي برنامه. ۳
هـاي   تدوين برنامه جهت حمايت از كشت و اهلي كردن گونـه . ۴

مهم دارويـي و اقتصـادي و گسـترش كشـت انبـوه و زراعـت       
هاي جنگـل و   صهگياهان دارويي به منظور كاهش فشار به عر

هاي انـدميك   مرتع كشور و در جهت جلوگيري از انقراض گونه
  .و بومي و تخريب اكوسيستم منابع طبيعي

ــي، انجمــن حمايــت از شــركت. ۵ هــاي علمــي و  هــاي غيردولت
هاي توليـد و تحقيقـاتي جهـت افـزايش توليـد گياهـان        شبكه

  .دارويي
يـي توسـط   ريزي جهت بهبود الگوي كشت گياهان دارو برنامه. ۶

ها و  هاي اجرايي وزارت جهاد كشاورزي و ساير سازمان معاونت
هـاي نسـبي توليـد در رقابـت      نهادهاي ذيربط بر اساس مزيت

  .جهاني
ريزي به منظور استفاده از گياهان دارويي در توليد مـواد   برنامه. ۷

  .آفت گياهي براي توليد محصوالت ارگانيك

دارويي و توسعه اقتصادي و صادرات گياهان . ج
  هاي طبيعي فرآورده

ارائه برنامه مدون جهت تقويـت بخـش خصوصـي و كـاهش     . ۱
  .گري دولت تصدي

بندي، فرآوري و  آوري، توليد، بسته تدوين قوانين و ضوابط جمع. ۲
  .صادرات گياهان دارويي

استقرار نظام گواهي ملي در چـارچوب مقـررات جهـاني بـازار     . ۳
  .المللي بين

هـاي دولتـي و خصوصـي در جهـت      بانـك  هدايت تسـهيالت . ۴
  .هاي گياهان دارويي توسعه پايدار فعاليت

هاي توزيع و عرضه محصـوالت   ريزي براي ايجاد شبكه برنامه. ۵
  .گياهان دارويي و طبيعي

  .نامه تشكيل جوامع تخصصي صادراتي كشور تدوين آيين. ۶
ريزي جهت اعمال مـديريت مشـترك در سـازماندهي و     برنامه. ۷

  .هاي اقماري گياهان دارويي ريت شهركمدي
هـاي   ن ريزي جهت ايجاد ارتباط بـا موسسـات و سـازما    برنامه. ۸

  .تحقيق و توسعه گياهان دارويي
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۷۶

رعايت اولويت در خودكفايي صنايع داروسـازي كشـور از نظـر    . ۹
تأمين مواد اوليه از منشأ گياه و نيز صادرات گياهـان دارويـي و   

  .زيت نسبي توليدهاي گياهي با م فرآورده
هـاي نـوين و    آوري اعمال مديريت علمـي و بكـارگيري فـن   . ۱۰

كارآمد منطبق با شرايط اقليمي كشور جهت صـادرات گياهـان   
  .دارويي

المللـي بـراي اسـتفاده از     ريزي گسترش ارتباطات بـين  برنامه. ۱۱
  .تجارب كشورهاي ديگر

و  گـذاري در امـر مطالعـه، پـژوهش، آمـوزش      تقويت سرمايه. ۱۲
ترويج صنايع مختلف گياهان دارويي در توليد اسانس، عصاره و 

  .در حد استانداردهاي جهاني... 
شناسايي و معرفي بازارها و محصوالت هدف گياهان دارويي . ۱۳

  .المللي در سطح ملي و بين
شناسايي و صادرات خدمات فني و مهندسي مرتبط با گياهان . ۱۴

  .هاي جانبي دارويي و فرآورده
سازي بـراي   بنيان به منظور ظرفيت هاي دانش تقويت شركت. ۱۵

  .توسعه گياهان دارويي
ــت از شــركت. ۱۶ ــاوني و انجمــن حماي هــاي علمــي و  هــاي تع

هاي توليدي و تحقيقاتي جهـت افـزايش توليـد گياهـان      شبكه
  .دارويي

بذر، نشاء (حمايت از ايجاد مركز توليد گياهان دارويي مادري . ۱۷
  ).و نهال

مايت از تأسيس مراكز خريد، تهيه و توزيع گياهان دارويـي  ح. ۱۸
  .و بورس گياهان دارويي

  ها و داروهاي گياهي فرآورده. د
هاي دارويي گياهي  بسترسازي قانوني براي مشموليت فرآورده. ۱

مورد تأييد وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش و پزشـكي در     
  .يمه كشوربنظام 

گيـاهي و مـواد طبيعـي    ) فارماكوپـه (اصالح و تكميل دارونامه . ۲
  .كشور جهت مصارف انساني و دامپزشكي

اصالح نظام جامع توليـد، كنتـرل كيفـي و مصـرف داروهـا و      . ۳
  ).انساني و دامي(هاي گياهي و طبيعي كشور  فرآورده

ها و مقررات مربوط به صنايع تأمين سموم آلـي   تدوين سياست. ۴
  .ت غذاگياهي از منشأ گياه براي امنيت سالم

هاي نوين در فرآيند توليد و فرآوري  آوري حمايت از توسعه فن. ۵
  .گياهان دارويي

  طب ايراني. هـ
  .تدوين طرح جامع طب ايراني در كشور. ۱
  .ها، مراكز و موسسات مرتبط با طب ايراني افزايش دانشكده. ۲
حمايت از خبرگان غيرآكادميك طـب ايرانـي و ايجـاد زمينـه     . ۳

اي درمانگران غيرآكادميـك   مندي از اندوخته هرهمناسب براي ب
  .هاي بعدي و انتقال به نسل

  .تدوين دارونامه تخصصي طب ايراني. ۴
تدوين برنامه تطبيق طب ايراني با سيسـتم بهداشـتي درمـاني    . ۵

  .كشور
حمايت از تأسيس مراكز فرآوري مواد دارويـي بـه روش طـب    . ۶

  ).نباتي، حيواني و معدني(ايراني 
مايت از تأسيس مراكز آموزشي و خدماتي غيردارويـي طـب   ح. ۷

هاي طب ايراني، اعمال  ايراني مانند مركز طب روحاني، ورزش
  .يداوي

هـاي   حمايت از تأسـيس مراكـز نـوآوري طـب ايرانـي، مـوزه      . ۸
هـاي تحقيقـاتي، مراكـز تفريحـي      ها و اقامتگاه تخصصي، هتل

  .هاي تندرستي در كشور درماني و دهكده
اي براي خدمات درماني و دارويي  يت از ايجاد پوشش بيمهحما. ۹

  .طب ايراني
هـاي طـب ايرانـي در پـرورش و      حمايت از بكارگيري روش. ۱۰

  .هاي دام، طيور و آبزيان در كشور درمان بيماري

  سازي تحقيقات، آموزش، ترويج و فرهنگ. و
اصالح و تكميل نظام جامع تحقيق، آموزش و ترويج گياهـان  . ۱

  .يي و طب ايرانيدارو
در زمينـه  هـاي عـالي    تقويت و گسـترش پـژوهش و آمـوزش   . ۲

  .گياهان دارويي و طب ايراني
تدوين نظام جامع تحقيق و پژوهش در حوزه گياهان دارويي و . ۳

  .هاي طبيعي فرآورده

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


  ۷۷  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

هـاي   هـا و كارگـاه   ها، جشـنواره  آيي حمايت از برگزاري گردهم. ۴
  .و طب ايرانيآموزشي در زمينه گياهان دارويي 

هــاي آموزشــي بــراي كشــاورزي و  حمايــت از برگــزاري دوره. ۵
  .توليدكنندگان گياهان دارويي

هاي آموزش آشنايي مقدماتي با گياه درمـاني و   اندازي دوره راه. ۶
پزشـكي،  (هاي گروه پزشكي  طب ايراني براي دانشجويان دوره

  ).پزشكي، پيراپزشكيداروسازي، دام
هــاي كارآموزشــي بــراي پزشــكان،  ي دورهحمايــت از برگــزار. ۷

عطاران به منظور افزايش سطح علمـي كشـور در   داروسازان و 
  .هاي طبيعي و طب ايراني زمينه گياهان دارويي و فرآورده

آموزش عمومي آشنايي گياهان دارويي و طب ايراني از طريق . ۸
  .ها و مدارس و مراكز فرهنگي رسانه

  نوشت  پي
 ۱۳۸۷ همكاران، و ينيحس .۱

 ۱۳۸۵ ران،اهمك و يخدائ .۲

3. Present Value 
 جهاني بهداشت سازمان .۴

5. RCA 

 ۱۳۸۰، ابري يانيك .۶

 ۱۳۸۵ ،يعامل و اير  يب .۷

   يداخل منابع نهيهز شاخص .۸

  منابع
 هـاي   حـوزه  و گيـاهي  بيوتكنولـوژي  اهميـت  ،محمد ميردريكوند،

  .۱۳۸۱، ايران تكنولوژي گران  تحليل شبكه ،آن كاربرد مختلف
 .دارويـي  گياهـان  فـرآوري  و توليـد  هاي  رهيافت ،رضا اميدبيگي،

  .۱۳۷۹، ۱۶۱-۱۷۳ صص نشر، طراحان انتشارات
 توليـد  رهزنجي در گمشده هاي  حلقه« ،محمد سيد ،طباطبايي فخر

 اقتصـاد  مجلـه ، »دارويـي  گياهـان  صـنعتي  فـراوري  تا زراعي
  .۱۳۷۸، ۲۸ شماره ۷ جلد ،توسعه و كشاورزي

 بازرگـاني،  وزارت دارويـي،  هـان گيا صـادرات  و توليـد  از گزارشي
  .۱۳۷۹، ايران صادرات توسعه مركز

 گياهـان  تحقيقـات  سـاماندهي  پيشـنهادي  طـرح ، علي ابراهيمي،

  .۱۳۷۹، سازندگي جهاد تحقيقات عالي شوراي به دارويي
 هيانوســياق و ايآســ يتكنولــوژ انتقــال ســازمان يمطالعــات منــابع

)APCTT(.   
 ،۱۹۹۷هاسـنا  شـامل  )WHO( يجهـان  بهداشـت  سازمان مطالعات
 جانســن ،۱۹۹۶ ،زانــگ۱۹۹۶وبوتــل والــد گــرون ،۱۹۹۹هانــدا
۱۹۹۷.   
 داروئـي  گياهـان  صـادرات  و توليـد  بررسـي « ،حميدرضا وجداني،
 كـرج،  ايـران  داروئي گياهان ملي همايش در شده ارائه »ايران

  .۱۳۸۰كشور،  ومراتع ها  جنگل تحقيقات مؤسسه
 و دامپزشكي در آنها كاربرد و داروئي گياهان« حميدرضا، وجداني،

-۱۲ص ،۱۴۵ هشـمار  يـازدهم،  سال ،دامدار مجله »دامپروري
۱۰ ،۱۳۸۱.  

 ،يـي دارو اهـان يگ يفـرآور  و ديتول يها  افتيره ،رضا ،يگيب ديام
   .۱۳۷۴، تهران

 نـه يبه كشـت  يالگـو  نييتع در يخط يزير  برنامه كاربرد ،يباقر
 ،يكشـاورز  اقتصـاد  ارشد يكارشناس نامه  انيپا ،ييدارو اهانيگ

   .۱۳۷۹، ۱۴۰ص ،مدرس تيترب دانشگاه ،يكشاورز دانشكده
ـ  وصـادرات  ديتول ينسب تيمز .م ابري يانيك  اهـان يگ از يمنتخب

  .۱۳۸۰، ناصفها استان زيير  برنامه و تيريمد سازمان .ييدارو
ـ مز يبررس .ابري يانيك مهدي و نيحس ،يفرقان ـ ز ينسـب  تي  رهي

 اقتصـاد  منتخـب،  كشـورهاي  روهگـ  بـا  سـه يمقا در رانيا سبز
 -۱۵۳صصـ  ،۵۲ شـماره  زدهم،يسـ  سـال  توسعه، و كشاورزي

۱۴۵ ،۱۳۸۴.  
 ،زعفران صادرات بر مؤثر عوامل« ،يعامل جبل .ف و ،.س ا،ير يب

 ۱۳۸۰( رانيا يرنفتيغ صادرات كاالهاي سبد در خرما ،زعفران
 ٬۱۴ شـماره  ،توسـعه  و كشاورزي اقتصاد فصلنامه ،»)۱۳۷۰ –
  .۱۳۸۵، ۸۵ -۱۰۱ صص
 اهانيگ ،ينيحس يدعليس و يابرسج يقاسمعل و يدعليس ،ينيحس

 و دارويـي  گياهـان  تحقيقـات  فصـلنامه  گلستان، استان يداروئ
، ۴۷۲-۴۹۸ صصـ  ،۴ شماره چهارم، و ستيب جلد ران،يا معطر
۱۳۸۷. 

 يبررسـ « سلحشـور،  بيـ وحب صـمدي  ودود و باقر محمد ،يخدائ
 ،»آسـيا  درقـاره  ايـران  ديمحم ازگل حاصل هاي  فرآورده بازار
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۷۸

 و سـت يب جلد ،رانيا معطر و يداروئ اهانيگ قاتيتحق فصلنامه
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