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 چکیده 

ب پوذیری  متکی بودن اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی و تأثیر پذیری درآمدها از مسائل سیاسی و اقتصادی، موجب آسی

های مقابله با این چالش، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصواد داخلوی   اقتصاد کشور شده است. یکی از راه

توانند شود. در این میان گیاهان دارویی عالوه بر نقشی که در اقتصاد داخلی دارند میسبب افزایش صادرات غیر نفتی می

هدف از این مطالعه شناسایی عوامل تاثیر گوذار برتوسوعه گیاهوان     تی داشته باشند.تأثیر بسزایی در امر صادرات غیر نف

پیمایشوی اسوت. جاموه     باشد. تحقیق مقطعی حاضر از نوع تحقیقات توصویفی می 1939دارویی در استان ایالم در سال 

یل محدود بودن جامعه آماری، به نفر بودند که به دل 121آماری تحقیق را کارشناسان تولیدات گیاهی استان ایالم به تعداد 

ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی منظور جمع آوری اطالعات از روش سرشماری استفاده شد. ابزار گردآوری داده

توسوط پانول متخصصوان و پایوایی آن نیوز بوا اسوتفاده از ضوریب آلفوای کرونبواخ موورد تأییود قورار               محتوایی آن

سایی عوامل موثر برتوسعه گیاهان دارویی در استان ایالم از تحلیل عواملی اکتشوافی و   (. به منظور شناα=839/1گرفت)

بهره گرفته شد. در این تحلیل چهار عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک استخراج شدند که در مجمووع   SPSS21نرم افزار 

بر توسعه گیاهان دارویی استان ایالم عبارتند  کردند. این عوامل تاثیر گذارها را تبیین درصد از واریانس کل عامل 33/68

محیطی. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، عوامل  -اجتماعی، فرهنگی آموزشی، سیاستی و فنی -از عوامل اقتصادی

 اجتماعی در میان عوامل یاد شده بیشترین سه  را در توسعه گیاهان دارویی استان ایالم دارا بودند. -اقتصادی

 

 توسعه گیاهان دارویی، تولید، بازاریابی، مصرف  :کلیدیهای واژه

 

 

 



                             
 

1261 

 مقدمه -1

ی کاشت، ها نفر از مردم جهان در زمینهامروزه اهمیت گیاهان دارویی در سطح جهان بر کسی پوشیده نیست. میلیون

 ان دارویی در بسیاریهای گیاهان دارویی فعالیت دارند. رویکرد جهانی به تولید و مصرف گیاهبرداشت، فرآوری و سایر جنبه

های فراوان، جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی رغم استعدادهای طبیعی و توانمندیاز کشورها رو به افزایش است. ایران علی

اکنون حدود صد میلیارد دالر دهد ارزش ساالنه تجارت گیاهان دارویی در جهان هماین محصوالت ندارد. نتایج نشان می

هزار تن  61هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت این گیاهان و تولید ساالنه  66با اختصاص است که سهم ایران 

درصد( از تجارت جهانی این محصوالت است. این در حالی است که  43/4الی  46/4میلیون دالر ) 34تا  64محصول، تنها 

گیاهان دارویی یکی از منابع ارزشمند ردار است. ایران به لحاظ تنوع اقلیمی، از تنوع زیستی وسیع و منحصر به فردی برخو

توانند نقش برداری صحیح میدر گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره

ند تواریزی جامع برای گیاهان دارویی میزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشند. برنامهمهمی در سالمت جامعه، اشتغال

عالوه بر دستیابی به مدیریت پایدار در این بخش، باالخص در ابعاد کالن توسعه اقتصادی، زیست محیطی، اشتغال، امنیت 

ی ملی و جهانی به عنوان یک منبع درآمد ارزی برای کشور غذایی و صیانت از تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی در عرصه

ب، منطقی و بهینه و در سطوح تولید پایدار از گیاهان دارویی و توسعه برداری مطلو. استفاده و بهره]1[محسوب نماید

تواند ضمن تأمین بخشی از نیازهای عمده بهداشتی و درمانی کشور، از خروج مقادیر صنعت، می های مرتبط با اینفناوری

  متنابهی ارز جلوگیری و به شکوفایی اقتصاد روستایی و ملی کمک نماید.

بیان کرده است که یکی از عمده ترین مشکالت سر راه بهره برداری از گیاهان دارویی و محصوالت فرعی   ]7[کشفی بناب

در عرصه های طبیعی کشور ، بهره برداری غیر مجاز و بیش از توان گیاهان در عرصه های طبیعی مورد بحث و نیز استفاده 

های دارویی و حصوالت است که سبب تضعیف و سرانجام نابودی بسیاری از گونهاز روش های نامناسب جهت بهره برداری م

 در نتیجه موجب کاهش محصوالت و نیز رو به انقراض رفتن تعدادی از گونه های بومی و انحصاری کشور گردیده است.

زیت نسبی صادراتی گیاهان دارویی منتخب جایگاه نتیجه گرفت در خصوص م ]9[مهرابی بشرآبادی و همکاراننتایج مطالعه 

نعمتی  ایران از سوم به ششم تنزل یافته است. علت این تنزل متأثر از روند تغییرات ارزش صادرات این محصوالت است.

ی و محصوالت فرعی در عرصه های گیاهان دارویبهره برداری غلط، غیر علمی، بی رویه و مفرط گونه ]5[جلیلیانپیکانی و 

های طبیعی و عدم امکان تجدید حیات و زاد آوری و رو به انقراض نهادن تعدادی از گونه های بومی و اقتصادی و انحصاری 

کشور ایران معتقدند  ]1[نصابیان و همکاران دانند.کشور را یکی از مشکالت و تهدیدهای فراروی توسعه گیاهان دارویی می

هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و 

نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر 

در  ]6[مهربانی و همکاراننتایج مطالعه  جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است.کشورهای عمده صادر کننده بیانگر تنزل 

و زارع  امیری عقداییشهرستان بافت نشان داد که گیاهان دارویی در منطقه مطالعه شده مصرف سنتی گسترده ای داشتند. 

ه و کشت گیاهان دارویی استان اصفهان را بررسی نمودند. نتایج تحقیق نشان داد فرهنگ وثر بر توسععوامل م  ]2[زردینی

سازی و آشنایی مردم با مزایای گیاهان دارویی، بکارگیریروشهای نوین و بهداشتی عرضه گیاهان دارویی، افزایش دانش 
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رزان به کشت و آموزش کشت فروشندگان، گسترش آموزش طب گیاهی، بهبود و توسعه صنایع فرآوری، ترغیب کشاو

درز مطالعه ای با هدف شناسایی و  ]4[رسام و همکارانگیاهان به بهبود و توسعه بازار این نوع گیاهان کمک میکند. 

سعه، بندی عوامل موثر بر توسعه گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی نتیجه گرفتند از بین عوامل موثر بر تواولویت

آموزشی و عوامل  -های حمایتی، خدمات ترویجیداراست.سیاست 546/4بیشترین تاثیر را معیار اقتصادی با ضریب اهمیت 

نقش بازاریابی اینترنتی در تجارت داروهای  ]3[ 1موریس و آورن. های بعدی را شامل شدنداجتماعی اولویت -فرهنگی

ه و نتیجه گرفتند ارائه اطالعات دسته بندی شده در مورد گیاهان دارویی در اینترنت، از گمراهی گیاهی را بررسی نمود

نشان دادند که کشور   ]14[7سرین و سیوانمصرف کنندگان جلوگیری نموده و بازار این گیاهان را بهبود بخشیده است. 

ترین مزیت نسبی را در صادرات گیاهان دارویی دارد. دلیل این امر مهم این ها باالدر بقیه سال 1334سوریه به جز سال 

است که سهم ارزش صادرات رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز سوریه نسبت به ارزش کل صادرات کشاورزی این کشور، در 

کشور مصر از جمله کشورهای  ]11[9داسمقایسه با سایر کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی منتخب بیشتر است. 

تولید گیاهان دارویی از روند با ثباتی  تولیدکننده و صادر کننده گیاهان دارویی منتخب است که طبق آمار فائو در زمینه

مزیت نسبی صادراتی این گیاهان دارویی را به خود  برخوردار بوده و جایگاه دوم تا پنجم 1331-7444ای هطی سال

رفتار و هدف مشتریان طب سنتی سنگاپور را یررسی نموده نتیجه گرفتند که  ]17[ 5تان و فرسیصاص داده است. اخت

 ]19[ 1شر و همکارانقیمت، کیفیت و صداقت عرضه کنندگان در ارائه اطالعات برافزایش تقاضای این گیاهان موثر است. 

یک بررسی اقتصادی بر گیاهان دارویی شمال پاکستان نتیجه گرفتند، عدم آگاهی افراد محلی از اهمیت اقتصادی و انجام 

دارویی این گیاهان موجب وارد آمدن خسارت شده و آموزش روش های تشخیص، حفاظت، جمع آوری و تجارت گیاهان 

 دارویی منجر به بهبود بازار این گیاهان شده است.

از آنجایی که به واسطه شرایط منحصر به فرد اقلیمی، دارای تنوع چشمگیری از گیاهان دارویی می باشد. اما  استان ایالم

تواند همواره جوابگوی نیاز انسان به این منبع ارزشمند باشد؛ لذا، می توان با شناسایی عوامل موثر بر توسعه این طبیعت نمی

شناسایی لذا هدف از این مطالعه وسعه پایدار کشت این گیاهان داشت. گیاهان می توان مدیریت موثرتری در راستای ت

 باشد.می عوامل موثر بر توسعه گیاهان دارویی در استان ایالم

 مواد و روش ها -2

ها، تحقیق کمی و از نوع تحقیقات تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین به لحاظ تجزیه و تحلیل عددی داده

است. جامه آماری این تحقیق را کارشناسان تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی و جهاد دانشگاهیاستان  پیمایشی -توصیفی

                                                           
1. Morris&Avorn 

5 . Serin & Civan 

3 . Dass 

4 . Tan & Freathy 

2 . Sher et all 
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نفر تشکیل دادند.باتوجه به حجم محدود جامعه آماری، پرسشنامه پژوهش به صورت سرشماری در بین  114ایالم با تعداد 

ای متشکل از دو بخش پرسشنامة محقق ساختهتوزیعشد. ابزار اصلی پژوهش،  1939در سال تمام اعضای جامعه آماری 

روایی  گویه به عنوان عوامل تاثیر گذار بر توسعه) بهبود تولید ، بازار و مصرف گیاهان دارویی( بود.24های فردی و ویژگی

پرسشنامه در  94نیز تعداد  محتوایی و ظاهری توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت.برای تعیین اعتبار پرسشنامه

( اعتبار α=447/4ی آماری تحقیق تکمیل گردید و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ)ی آماری مشابه با جامعهامعهج

 21SPSSافزار ها آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل عاملی اکتشافی( و نرمپرسشنامه تاییدشد. جهت تجزیه و تحلیل داده

 مورد استفاده قرار گرفت. 

 گیرینتیجه و بندیجمع -9

سـال و   99هـا  سال می باشد کـه جـوان تـرین آن    914/51ی مورد مطالعه های پژوهش میانگین سنی نمونهبر اساس یافته

سـال   56درصد از کارشناسان مورد مطالعه کمتـر از   72/42سال سن دارد. نتایج حاکی از این است که  17ها ترین آنمسن

سال می باشند. در ایـن تحقیـق اکثریـت افـراد      17تا  52در گروه سنی بین ها درصد از آن 69/19سن داشته، در حالی که 

درصـد(   3/64نفـر،   62اکثر افراد مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق )    بودند. درصد( مرد  1/65نفر ) 56مورد مطالعه با جمعیت 

الت دارند. بر اسـاس  درصد در سطح کارشناسی ارشد تحصی 69/99باشند. در حالی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می

درصد( در پست سازمانی کارمند مشـغول   1/61نفر ،  27های به دست آمده اکثریت افراد مورد مطالعه در این تحقیق )یافته

درصد( بین  27/17ها )سال می باشد که بیشترین آن 33/16ی خدمت نمونه مورد مطالعه به فعالیت هستند میانگین سابقه

 اشتغال به کار دارند.ی سال سابقه 74تا  15

به منظوشناسایی عوامل موثر برتوسعه گیاهان دارویی در استان ایالم از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای تعیین 

بود. همچنین  46/4برابر  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار  KMOها برای تحلیل عاملی از ضریب مناسب بودن داده

ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. بود. در نتیجه مشخص شد که داده =444/4Pو  595/7162برابر  مقدار آماره بارتلت

-درصد از واریانس کل عامل 22/14در این تحلیل چهار عامل با مقادیر ویژه باالتر از عدد یک استخراج شدند که در مجموع 

لی بود که در تحلیل شناسایی نشده بودند. بنابراین، بیشتر از درصد باقیمانده مربوط به عوام 79/51کردند و ها را تبیین می

نیمی عوامل تاثیرگذار بر توسعه گیاهان دارویی در استان ایالم از طریق تحلیل عاملی شناسایی شدند. مقدار باقیمانده به 

( عامل اول با مقدار 1دول )شود که از کنترل محقق در این تحقیق خارج بود. با توجه به مقدار ویژه در جعواملی مربوط می

درصد( را در تبیین 341/14کمترین سهم ) 244/9درصد( و عامل چهارم با مقدار ویژه94/12بیشترین سهم )  31/1ویژه 

 واریانس کل داشتند. 

 ها از تبیین واریانسهای استخراج شده و سه  هریک از آنتعداد عامل .1جدول 

 درصد واریانس تجمعی مقدار ویژه درصد واریانس مقدار ویژه  شماره عامل

1 31/1 94/12 94/12 
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7 56/1 41/16 59/99 

9 31/5 55/15 42/52 

5 244/9 341/14 22/14 

 

تر از چرخش عاملی به روش واریماکس استفاده شده است که بار عاملی هر ها به صورت روشنبه منظور جداسازی عامل

های )متغیرها( مربوط به هر عامل و بار عاملی ه است. پس از بررسی گویه( آمد7متغیر پس از چرخش عاملی در جدول )

اجتماعی تاثیرگذار بر توسعه گیاهان دارویی  -عوامل اقتصادی -1گذاری شدند: های مزبور به این ترتیب نامها، عاملآن

عوامل سیاستی تاثیرگذار بر  -9م آموزشی تاثیرگذار بر توسعه گیاهان دارویی استان ایال _عوامل فرهنگی -7استان ایالم 

 محیطی تاثیرگذار بر توسعه گیاهان دارویی استان ایالم._عوامل فنی  -5توسعه گیاهان دارویی استان ایالم 

 94/12( که در مجموع 31/1( از تمامی عوامل دیگر بیشتر است )1( آمده است مقدار ویژه عامل )1همانطور که در جدول )

اجتماعیتاثیر گذار بر توسعهگیاهان  -ا به خود اختصاص داده است که مربوط به عوامل اقتصادیدرصد از واریانس کل ر

آموزشیتوسعه گیاهان دارویی است. عامل سوم عوامل  -باشد. عامل دوم مربوط به عوامل فرهنگیدارویی در استان ایالم می

محیطی تاثیرگذار برتوسعه گیاهان دارویی در استان  -سیاستی تاثیرگذار برتوسعه گیاهان دارویی و عامل چهارم عوامل فنی

 باشد. ایالم می

 

 های تاثیر گذار بر توسعه  گیاهان دارویی در استان ایالمعامل .2 جدول

 بار عاملی های هر عاملگویه عامل

 
 

 113/4 فروشی(سیستم توزیع نامناسب )عطاری و دست

 556/4 ر مرزی برای صادراتموقصیت مرزی استان و امکان استفاده از بازا

 525/4 میزان تقاضا در بازارهای محلی
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عوامل  (1)

 اقتصادی

 اجتماعی 

 ارزش افزوده  گیاهان دارویی در مقایسه با سایر گیاهان زراعی قابل کشت در استان

 ایجاد اشتغال جانبی برای اعضای خانوار

 نوسان شدید قیمت گیاهان دارویی

 ارویی به عنوان نهاده تولیدتقاضای صنایع )مصرف گیاهان د

 اشتغال زا بودن صنعت گیاهان دارویی به دلیل کاربر بودن تکنولوژی تولید و بازاریابی

 ریسک مالی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی

 ارتباط ضیف میان تولیدکنندگان و مراکز تجاری گیاهان دارویی

 آگاهی سرمایه گذاران از وضعیت بازار گیاهان دارویی

 اکارایی سیستم بازاریابی گیاهان دارویین

645/4 

525/4 

192/4 

111/4 

113/4 

614/4 

692/4 

627/4 

623/4 

 674/4 قیت داروهای گیاهی در مقایسه با داروهای صنعتی 

(7 ) 
 عوامل فرهنگی 

 آموزشی 

 

 

 

 

 144/4 فرهنگ سازی  تولید  و مصرف گیاهان دارویی

 121/4 یابی گیاهان داروییعدم آگاهی از اصول تولید و بازار

 614/4 کمبود نیروی متخصص در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی

 694/4 گسترش روحیه کارآفرینی در جامعه

 ریسک گریزی کشاورزان

 های استان در زمینه توسعه گیاهان داروییعدم وجود شناخت کافی از قابلیت

 دارویی تمایل مردم استان به استفاده از گیاهان

 آگاهی جامعه از مضرات داروهای شیمیایی

 ترغیب فارغ التحصیالن رشته کشاورزی به تولید و تجارت گیاهان دارویی

 جایگاه گیاهان دارویی در باورها و فرهنگ مردم استان

 آموزش، تشویق و ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان دارویی

 اروییدانش فروشندگان  و صداقت عرضه کنندگان گیاهان د

621/4 

611/4 

161/4 

175/4 

612/4 

191/4 

653/4 

115/4 

(9 ) 
 عوامل سیاستی 

 579/4 تعریف استاندارد برای گیاهان دارویی

 615/4 حمایت مسئولین از توسعه گیاهان دارویی کشور

 651/4 وضع سیاست های تشویقی در ارتباط با تولید و تجارت گیاهان دارویی

 179/4 عات گیاهان داروییتهیه بانک اطال

 673/4 تشکیل تعاونی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی

 614/4 تحت پوشش بیمه قراردادن تجویز گیاهان دارویی توسط پزشکان
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 اعطای تسهیالت مناسب به فعاالن صنعت گیاهان دارویی

 تحت پوشش بیمه قرارگرفتن تولید و بازاریابی گیاهان دارویی

136/4 

616/4 

 146/4 محدودیت صنایع فرآوری گیاهان دارویی در منطقه

(5) 
 –عوامل فنی  

 محیطی 

 676/4 سازگاری اقلیم محلی برای رویش گیاهان دارویی

 111/4 وجود تنوع در  گونه های بومی گیاهان دارویی منطقه

 574/4 های استانامکان اهلی کردن و کشت گیاهان دارویی مراتع و جنگل

 544/4 کارگیری روش های نوین و بهداشتی توزیع گیاهان داروییب

 914/4 تکنولوژی نسبتا ساده صنایع فرآوری گیاهان دارویی

 576/4 تجویز گیاهان دارویی  توسط پزشکان

 643/4 بهبود تکنولوژی تولید 

 

ها را درصد از واریانس کل عامل 22/14موع استخراج شدند که در مج یکدر این تحلیل چهار عامل با مقادیر ویژه باالتر از 

درصد باقیمانده مربوط به عواملی بود که در تحلیل شناسایی نشده بودند. بنابراین، بیشتر از  79/51نمودند و تبیین می

عامل  نیمی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه گیاهان دارویی در استان ایالم از طریق تحلیل عاملی شناسایی شدند. مقدار ویژه

درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است که  94/12( که در مجموع 31/1اول از تمامی عوامل دیگر بیشتر است )

رتبه دوم مربوط عوامل  باشد.اجتماعی تاثیر گذار بر توسعه گیاهان دارویی در استان ایالم می -مربوط به عوامل اقتصادی

یی است. عامل سوم عوامل سیاستی تاثیرگذار بر توسعه گیاهان دارویی و عامل چهارم آموزشی توسعه گیاهان دارو -فرهنگی

نیز مهمترین  ]4[رسام و همکاراندر مطالعه ی  محیطی تاثیرگذار برتوسعه گیاهان دارویی در استان ایالم. -عوامل فنی

نصابیان نیز در تطابق با نتایج مطالعه حاضراست. مطالعه  ]6[مهربانی و همکاران عامل اقتصادی شناسایی شد. نتایج مطالعه 

نیز نشان داد که عدم وجود متخصص، نبودبازار، موانع اطالعاتی، عدم تأمین مالی وموانع قانونی از جمله  ]1[و همکاران

با نتایج این  نیز همسو ]2[امیری عقدایی و زارع زردیینیباشند. نتایج مطالعه موانع اصلی توسعه کشت گیاهان دارویی می 

 مطالعه است.

اجتماعی،گویهارزش افزوده گیاهان دارویی در مقایسه با سایر گیاهان  -مشاهده میگردد در میان گویه های عوامل اقتصادی 

تصاص داده، درمیان گویه های این دسته بیشترین نقش را بر توسعه این گیاهان قابل کشت بیشترین بارعاملی را به خود اخ

داراست. بنابراین با معرفی و کاربرد تکنولوژی مناسب، میتوان کارایی فنی تولید این گیاهان را بهبود بخشیده بر ارزش 

گریزی کشاورزان بیشترین بار  آموزشی، گویه ریسک -افزوده کشت این گیاهان افزود.در میان گویه های عامل فرهنگی

عاملی را دارا می باشد.بدین ترتیب ریسک گریزی کشاورزان یک عامل بازدارنده در مقابل توسعه ی گیاهان دارویی محسوب 

می شود. در میان گویه های عامل سیاستی، گویه ی حمایت مسئولین از توسعه گیاهان دارویی کشور باالترین بار عاملی را 

محیطی باالترین بار  -ه ی سازگاری اقلیم محلی برای رویش گیاهان دارویی نیز در میان گویه های عامل فنیداراست. گوی
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عاملی را دارا بوده و توسعه گیاهان دارویی استان را یاری می کند. با توجه به اینکهدر میان گویه های شناسایی شده به 

فروشی(، نوسان یه هایی مانند سیستم توزیع نامناسب )عطاری و دستعنوان عوامل تاثیرگذار بر توسعه گیاهان دارویی، گو

شدید قیمت گیاهان دارویی، ریسک مالی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی، ارتباط ضیف میان تولیدکنندگان و مراکز تجاری 

لید و فرآوری گیاهان دارویی، گیاهان دارویی، ناکارایی سیستم بازاریابی گیاهان دارویی، کمبود نیروی متخصص در زمینه تو

های استان در این زمینه، نقاط ضعف بوده و تهدیدی برای ریسک گریزی کشاورزان و عدم وجود شناخت کافی از قابلیت

دستیابی به توسعه گیاهان دارویی استان ایالم محسوب می شونداما نظر به اینکه استان ایالم در زمینه توسعه گیاهان 

شناسایی شده در امر ی توان با تقویت و بهره گیری از پتانسیل ها قوت بسیاری می باشد، بنابر این می دارویی دارای نقاط

 پیش روی توسعه این محصوالت در استان فائق آمد. موانعتوسعه ی گیاهان دارویی بر 

کارگیری روشهای نوین و نتایج نشان داد که فرهنگ سازی و آشنایی جامعه با مزایای تولید و مصرف گیاهان دارویی، به 

تولید و بازاریابی گیاهان دارویی،  بهداشتی در توزیع و فروش، افزایش دانش فروشندگان، تحت پوشش بیمه قرارگرفتن

بهبود و حمایت دولت از توسعه صنایع فرآوری، استاندارد کردن گیاهان دارویی، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تجویز 

طالعات گیاهان دارویی، ترغیب فارغ التحصیالن رشته کشاورزی به تولید و تجارت گیاهان گیاهان دارویی، تهیه بانک ا

افزایش آگاهی جامعه از مضرات داروهای شیمیایی و  دارویی، اعطای تسهیالت مناسب به فعاالن صنعت گیاهان دارویی،

  .افزایش توانایی مدیریت ریسک فعاالن در حوزه گیاهان به توسعه آن کمک می کند
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