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تجارت گیاهان دارویی

90زمستان و سجاد صالحی اردلیشهباز مهرابی: ارایه دهندگان



پتانسیل اقتصادي گیاهان دارویی
 در حال رشد بودن ارزش بازار جهانی گیاهان دارویی



)1999 -2007) (میلیارد دالر(بازار جهانی دارو هاي مشتق از گیاهان 

درصد متوسط رشد 
)2002-2007(ساالنه 2007 2002 2001 2000 1999

7/5 9/85 6/87 6/32 5/81 5/36 آمریکاي شمالی

5/3 8/91 6/87 6/58 6/29 6/04 کشور هاي دیگر

6/4 18/76 13/74 12/90 12/10 11/40 کل

)1999-2007(میزان رشد بازار جهانی دارو هاي گیاهی 



تریلیون دالر 5                                 2050پیش بینی سال 

روند رشد بازار گیاهان دارویی در دنیا

میلیارد دالر18/8                                             2007سال 

میلیارد  دالر13/7                                       2002سال 

چگونگی رشد بازار



تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی در ایران و جهان

:چین
1000 گونه گیاهی دارویی در قدیمی ترین کتاب چینی منسوب به شینون

:ایران
گیاه مقدس آیین زرتشت اولین گیاه دارویی

:دنیاي اسالم
قبیله بنی قریظه



گیاهان دارویی و تجارت جهانی
ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی

؟تجارت گیاهان دارویی چرا

روبرو شدن ذخایر منابع طبیعی با خطر انقراض و کاهش تنوع زیستی به دلیل ارزش 
باالي تجارت گیاهان دارویی



مزیت ایران در صادرات گیاهان دارویی

 گونه هاي دارویی جهان% 90دارا بودن بیش از

ایران در زمره ي مستعد ترین کشور ها براي تولید گیاهان دارویی



وضعیت تجارت گیاهان دارویی در ایران
سهم ناچیز ایران با توجه به پتانسیل باالي ایران در زمینه گیاهان دارویی

:صادرات
زعفران

زیره سیاه
آویشن

بادرنجوبه
بابونه

مریم گلی
کتیرا

شیرین بیان
باریجه

برگ کنار

آلمان  
آمریکا

انگلستان
فرانسه

مجارستان
پاکستان

هند
چین

ترکیه
بحرین
کویت

قطر
سوییس

سوید
لبنان
ایتالیا

امارات
کانادا

:واردات
سرخ ولیک
سرخار گل
گل مغربی

اسانس نعناع
صمغ عربی

سرش

هند
افغانستان

ترکمنستان
تاجیکستان

!درصدي واردات؟ 60اسانس ها سهم عمده 



سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران



سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران



گیاهان دارویی مهم در عرصه هاي طبیعی



نهاده هاي دخیل در امر تولید و جمع آوري و تجارت گیاهان دارویی

ارگان هاي دولتی:

کشاورزان:شرکت هاي خصوصی:



نقاط ضعف و تهدید ها

عدم هماهنگی الزم بین بخش ها و نهاد هاي مرتبط
عدم نظارت کافی بر برداشت از عرصه هاي طبیعی
عدم رعایت استاندارد هاي جهانی
عدم حمایت هاي کافی و الزم از سرمایه گذاري در این بخش
بی ثباتی بازرگانی
کمبود شناخت و ارتباط با مراکز تجارت بین الملل
عدم توجه تولید کنندگان به مزیت نسبی گیاهان بومی ایران
سنتی بودن تجهیزات
وضعیت نابسامان عطاري ها از نظر دانش علمی



نقاط قوت و فرصت ها

سابقه دیرینه استفاده از گیاهان دارویی در ایران

تنوع گیاهان دارویی و انحصاري در ایران و تنوع اقلیمی کشور

 سازگاري و عملکرد مطلوب گیاهان دارویی در کشاورزي



بحث و نتیجه گیري

توجه به مزیت نسبی گیاهان دارویی نسبت به محصوالت کشاورزي

 سامان دهی بازار داخلی

 برنامه ریزي در جهت بهینه سازي و تولید صنعتی گیاهان دارویی در دانشگاه ها
و مؤسسات تحقیقاتی



وقتی دیوار همیشه تردید، جوانه زد و گل داد            
                                             

!باور کن بودن را ؟                                  
                                                                        

....  باور کن                                                    

آسمونی                                                                         
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