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رویکرد ملی برای ایجاد تحول در ارزش اقتصادی گیاهان دارویی ایران 
توجه ویژه اسناد باالدستی مثل نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنج 
اصالح  و  آب  و  خاک  در  بهره وری  افزایش  قانون  توسعه،  ششم  ساله 
الگوی کشت، همچنین سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، همگی بر 
اهمیت گیاهان دارویی و پتانسیل اقتصادی آنها است. بررسی همه این 
اسناد نشان می دهد پنج موضوع محوری، به شرح زیر، مورد تأکید قرار 

گرفته اند:
• حفظ تنوع زیستی در رویشگاه های طبیعی

• توسعه کشت گیاهان دارویی
• کاهش سطح برداشت از عرصه های طبیعی

• افزایش سهم کشور در تجارت جهانی
• فراوری و جلوگیری از صادرات مواد خام گیاهی

بر اساس گزارش یورومانیتور )2017(، گیاهان دارویی، یک صنعت 
نوظهور در بخش کشاورزی با رشد متوسط ساالنه 15/5 درصد است که 
میزان تجارت جهانی کنونی آن بیش از 150 میلیارد دالر بوده و پیش بینی 
می شود توسعه تجارت آن تا سال 2025 به بیش از 450 میلیارد دالر و 
تا سال 2050 به بیش از 5000 میلیارد دالر برسد. متأسفانه کشور ما با 

تولید بیش از 70 درصد گل محمدی و حدود 90 درصد زعفران دنیا سهم 
ناچیزی از این تجارت جهانی دارد. 

با  به وضعیت فعلی گیاهان دارویی در کشور نشان می دهد  نگاهی 
وجود توجه ویژه به موضوع گیاهان دارویی، تالش برای توسعه کشت و 
فراوری و قرار دادن گیاهان دارویی و فراورده های آنها در سبد غذایی 
اقتصاد کشور  در  دارویی  گیاهان  اثر گذاری  واقعی  نقش  به  مردم، هنوز 
در  را  دارویی  گیاهان  کشت  زیر  توسعه سطح  فوق،  نرسیده ایم. جدول 

کشور در چند سال اخیر نشان می دهد.
کشاورزی،  جهاد  وزارت  باغبانی  امور  معاونت  گزارش  بر اساس 
میلیون دالر در سال 1392  از 200  اقالم  این  ارزش دالری صادرات 
به حدود 400 میلیون دالر در سال 1398 رسیده است. بنابراین، اگرچه 
روند رو به رشد در کشت و صادرات گیاهان دارویی وجود داشته است، 
اما این رشد با جایگاه واقعی گیاهان دارویی و پتانسیل نقش آفرینی آنها 

در اقتصاد، فاصله بسیار دارد.

دو  اقتصادی  تحول  یک  ایجاد  و  وضعیت  این  از  برون رفت  برای 
رویکرد مهم عبارتند از:

1- دستیابی به ارقام اصالح شده بومی و انحصاری گیاهان دارویی 
ایران و کشت وسیع آنها، که برای رسیدن به این هدف، تولید بذر، نهال و 
نشاء از این ارقام ضروری است. این گیاهان و فراورده های حاصل از آنها، 
در صورت فراوری، برندسازی و بازاریابی مناسب، دارای مزیت رقابتی 
در بازارهای جهانی بوده و قادر به باالبردن سهم ایران از تجارت جهانی 
هستند. خوشبختانه تحقیقات گسترده مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور در شناسایی ظرفیت فیتوشیمیایی گیاهان دارویی و معطر کشور و 
کشت و اهلی کردن گیاهان اولویت دار و ارزشمند این زمینه را فراهم کرده، 
به طوری که در حال حاضر، تولید بذر از 50 رقم برتر از 30 گونه گیاه 

دارویی در دستور کار بخش تحقیقات گیاهان دارویی قرار گرفته است.
تکمیل  هدف  با  تولید  فرایند  و  تبدیلی  صنایع  کردن  استاندارد   -2
دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  دارویی،  گیاهان  زنجیره  پسین  حلقه های 
بدون انجام عملیات فراوری و تولید محصوالت مختلف، ارزش افزوده 
باالیی ندارد. محاسبات نشان داده که 950 میلیون دالر مواد اولیه گیاهی 
تولیدی در کشور، در صورت انجام مراحل اولیه فراوری شامل خشک 
کردن، شست وشو، سایزبندی )سورتینگ(، ضدعفونی و بسته بندی اولیه، 
ارزش افزوده این مواد اولیه را به 1/7 میلیارد دالر می رساند. با فراوری 
و سایر  اسانس، عصاره  مثل  مورد نیاز صنایع  اولیه  مواد  تولید  و  ثانویه 
و  بهداشتی  آرایشی-  داروسازی،  صنایع  در  قابل استفاده  فراورده های 

غذایی این ارزش افزوده به 5/3 میلیارد دالر خواهد رسید.
مشکل فعلی بسیاری از صنایع موجود در کشور، فاصله تا استاندارد 
در  تولیدی  محمدی  گل  اسانس  مثال،  برای  است.  ثانویه  فراوری  این 
حاوی  تنها  و  می شود  تولید  گالب گیری  مسیر  از  اینکه  به دلیل  کشور، 
باقی مانده ترکیبات حل نشده در گالب است، دارای کیفیت باالیی نیست 
از  بسیاری  می شود.  قیمت خریداری  کمترین  با  بازارهای جهانی  در  و 
و  هستند  مؤثره  مواد  از  پایینی  حد  دارای  کشور،  در  تولیدی  عرقیات 
فناوری تولید برخی فراورده های دیگر مثل کانکریت و ابسولوت از گل 
محمدی اصاًل در صنایع داخلی وجود ندارد. صنعت صحیح و استاندارد 

اسانس گیری نیز، در کشور وجود ندارد.
برای استاندارد سازی فرایند تولید برخی محصوالت به نسبت متداول 
سطح  در  پایلوت هایی  ایجاد  با  می توان  دارویی،  گیاهان  از  کشور  در 
نیمه صنعتی برای تولید فراورده های استاندارد و تعیین کیفیت و بازار پسندی 
صادراتی آنها و ترغیب صنایع داخلی برای اصالح سیستم های صنعتی 
اقدام  باکیفیت و دارای ارزش افزوده مناسب  خود و تولید فراورده های 
کرد. این مهم نیز، در دستور کار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

قرار گرفته است. 

فاطمه سفیدکن، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
سازمان تحقیقات، آموزش و  ترویج کشاورزی
sefidkon@rifr-ac.ir :پست الکترونیک
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