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 پیشگفتار

به منظور بررسی وضعیت موجود و آتی  متبوع وزارت یتخصص دفاترها با مشارکت دفتر آمار و فراوری داده

 تخب نموده است.های ادواری از صنایع منصنعت و معدن کشور اقدام به جمع آوری و تدوین گزارش

این صنایع بر اساس سهم باالیی که در ایجاد ارزش افزوده صنعتی و معدنی و اشتغال بخش دارند، انتخاب شده  

شود. این های تولید، ظرفیت، تجارت، مجوزهای صادره و دیگر موضوعات رصد میها در زمینهو وضعیت آن

المللی و داخلی بوده و فارغ از هر گونه تحلیل  تبر بینهای اطالعاتی مع ها شامل آمار و اقالم پایگاه گزارش

کند.  گیری را به خواننده  واگذار میتر و نتیجهتخصصی به عنوان اولین گام در مدیریت دانش، بررسی دقیق

گیری از اطالعات این گزارش، با بازخوردهای خود این دفتر را برای ارائه رود مخاطبین ضمن بهرهانتظار می

 ای کشور یاری نمایند.های توسعهتر در راستای پیشبرد اهداف و برنامهتی دقیقاطالعا

برداری بوده و امید است زمینه بهبود تصمیمات و ها از طریق پورتال وزارتخانه قابل بهرهشاین سلسله گزار

 گذاری مرتبط با فضای کسب و کار را فراهم سازد.سیاست

اجرا و  دست در های طرح فعال و واحدهای ظرفیت اشتغال و تعداد، به ربوطم منبع اطالعات ،الزم به ذکر است

 باشد. می تجارت و معدن صنعت، وزارت هماهنگ این محصول، سامانه تولید میزان همچنین
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 مقدمه .1

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی اکثر مردم جهان در غالب باورهای اجتماعی یا دانسته هاای ساینه باه    

در اکثر کشورهای توسعه یافتاه ، طاب    .طب سنتی از گیاهان دارویی برای درمان اولیه استفاده می کنندسینه 

سنتی در ابعاد مختلف تحت حمایت دولت قرار گرفته و سهم مناسابی از تاامین ساالمت ماردم را در سیساتم      

ا در ایان کشاور بار    درصد خدمات بهداشتی درمانی ر 40سالمت کشور به عهده گرفته است. طب سنتی چینی 

میلیارد دالر در سال  100به  1996میلیارد دالر در سال  60حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از و عهده دارد 

گردش مالی وتجارت جهانی متمرکز  2050بر اساس پیش بینی بانك جهانی در سال  افزایش یافته است. 2010

 میلیارد دالر خواهد رسید. 5000ود و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حد

 دیشاا ای گیاهی صنعتی چندین سیاستی است و ه و فرآورده گردد که صنعت دارو راگیر مشخص میدر نگاهی ف

 یبوده که ماواد خاام الزم بارا    "یکشاورز"بخش  ییدارو اهانیصنعت گ بخش از زنجیره  نیمهمتربتوان گفت 

 .صنعت امکان ندارد نیرشد ا ،و توجه به آن یاصول یزیر هو بدون برنام کند یم مرا فراه یبعد عیصنا

، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و علمی در تولید، بسته رداشت بی رویه و غیراصولی از عرصه های طبیعیب

 بندی، فرآوری و عرضه غیرعلمی گیاهان دارویی از جمله معضالت این صنعت می باشد.

، عبارتناد از:  فعالیت دارنددر خصوص گیاهان دارویی وداروهای گیاهی یی که در حال حاضر مراجع و دستگاه ها

مرکز طرح ملی و گیاهاان   -ستاد توسعه گیاهان دارویی وطب سنتی)معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(

 دارو و فاراورده هاای طبیعای    ی و اداره کال دفتر طاب سانت   -)وزارت جهاد کشاورزی( دارویی و صنعتی کشور

 . رت بهداشت درمان و اموزش پزشکی()وزا

نقشاه راه فاراورده هاا و      ،مدیریت ساتاد توساعه گیاهاان داروئای    هماهنگی با  1395در سالالزم به ذکر است 

صنعت، معادن و تجاارت تادوین گردیاده و هرسااله عملکارد        ف وزارتبندهای مرتبط با وظای داروهای گیاهی

مانعک    ماذکور  و اقدامات ذکار شاده در نقشاه راه، باه ساتاد      امه هانهای وزارت متبوع در خصوص بر معاونت

  گردد. می
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 تعاريف .2

یا  :  به گیاهی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم ،تمام یا اجزایی از آن بصورت تازه یا خشك شده وگیاه دارويي

واناات ودیگار   درمانی در بادن انساان، حی   مواد موثره استخراجی از آن  به منظور اثرات  بهداشتی، پیشگیری  و

 شود. گیاهان بکار می رود، گیاه دارویی گفته می

: هر گونه فراورده دارویی که منحصرا از نظر اجزای متشکله فعال شامل یك یا چند ماده گیااهی  داروی گیاهي

یا ترکیبی از هر دو با فرموالسیون گوناگون برای عرضاه در باازار دارویای جهات      فراوری نشده یا فراوری شده و

یص، پیشگیری ،کمك به اعمال فیزیولوژیك ، درمان وحفظ بهداشت بدن انسان، حیوانات و ساایر گیاهاان   تشخ

  رود. بکار می

   نسبی يتمز .3

گیاهان دارویی و طیف فعالیتهای وابسته و پیوسته به آن ، نه تنها از نظر تامین مواد اولیه صنایع مختلف، بخش 

، های اشتغال و ارزآوری دارای اهمیات خاصای اسات    ایجاد زمینه برای تامین سالمت جمعیت روزافزون کشور و

اجتماعی نیز در توزیع درآمد و توجه به مناطق کمتر توساعه یافتاه دارای نقاش     –بلکه از نظر توسعه اقتصادی 

گارا میباشاند و تابعیات مکاانی     زبرخالف بخشهای صنعت و خدمات که تاا حادود زیاادی تمرک    مهمی میباشد.

های بخش گیاهان دارویی  بدلیل اتکا به منابع آب و خاک و اقلیم دارای تابعیت مکاانی   فعالیت ،محدودی دارند

نیاروی کاار ارزان و    وجود گونه های بومی گیاهان داروئی مهم دنیا ، زمینهای کشاورزی مناسب،زیادی هستند. 

مزایای نسبی پراهمیتی است  ولید،پایین بودن هزینه ت ،وان )مشارکت مردم روستایی با تاکید بر حضور زنان (افر

  سازد. که کشور ما را ممتاز می

اقلایم شاناخته شاده     13اقلایم از   11سرزمین ایران کشوری ممتاز و  با رتبه باال از نظر تناوع گیااهی و دارای   

گونه آن  2400گونه  می باشد که  8425جهانی است. بر اساس نظر پژوهشگران  تعداد گونه های گیاهی ایران 

گونه به عناوان   1728عطری، ادویه ای و آرایشی است و  از این تعداد  دارای مقاالت تحقیقی در زمینه دارویی،

باشاد.   مای خاودرو  هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویای   40گیاهان بومی ایران معرفی شده اند و حدودا 
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د آثاار بجاا ماناده از حکماای     پیشینه طاب سانتی در ایاران باا وجاو     عالوه بر اطالعات سینه به سینه مردمی، 

های اخیار   ای چون ابن سینا، زکریای رازی، جرجانی و ... بسیار درخشان بوده و با توجه به رویکرد سال برجسته

های تخصصی طب سنتی در دانشگاههای علوم پزشاکی   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ایجاد رشته

وجود شرکتهای پیشرو در توساعه و اساتفاده از تکنولاوژی روز     کشور و توسعه و ساماندهی عطاریها و همچنین

 دهد. دنیا برای تولید این گروه از داروها، چشم انداز روشنی از آینده این صنعت در کشور را نشان می

صادرات گیاهان دارویای و   ،و صنعتی کشوربنا به اظهارات مدیر اجرایی طرح ملی گیاهان دارویی  درحال حاضر

باشد که ویژگیهای ذکر شده باعث شده صادرات تا یك میلیارد دالر قابال   میلیون دالر می 100اهی داروهای گی

 .% از تجارت جهانی(1توسعه باشد)

قلام وارد   50قلم )با توجه به اشکال دارویی( است که از این میزان حدود  3500داروهای گیاهی موجود حدود  

ستفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در سبد  مردم کمتر لیست تعهدات بیمه شده است. در حال حاضر ا

 درصد قابل افزایش است. 25که تا ، درصد می باشد 10از 

 گیاهان دارويی -ها ويژگی .4

 را می توان به صورت زیر نام برد: ی خاص تولید گیاهان داروییها ویژگی

  های دارویی. در گیاهان و گونه تنوع زیادوجود 

 آنها در  مواد مؤثرهاده اهمیت فوق الع. 

  ی آنها شرایط اگرواکولوژیکی بر مواد مؤثرهتأثیر شگرف.  

   در تجارترقابت جهانی تجارت نسبتاً کم، قیمت ناپایدار و.  

گونه گیاهان دارویی که بازار فروش داخلی یا صادراتی مناسب دارند، به  24ستاد توسعه گیاهان دارویی تعداد 

 ده اند:کردارای اولویت کاشت معرفی هان دارویی به عنوان گیا زیرشرح 
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گل  -ترخون فرانسوی -گشنیز -انواع زیره -نعناع -انواع مرزه -بابونه -انواع اویشن -کدو کاغذی -گل محمدی

 -زعفاران  -مرزنجاوش  -گل سااعتی  -بادرنجبویه -ماریتیغال -زوفا -سرخارگل -رزماری -سنبل الطیب -راعی

 چای ترش-گل همیشه بهار-یانهراز-آلوئه ورا-مریم گلی

 شوند: گیاهان دارویی عمدتاً به فرمهای زیر مصرف می

برای تولید انواع ) گیاه خشك شده یا کنسرو شده، بصورت فرآوری شده توسط حرارت و فشار و حالل گیاه تازه،

 .(/ بهداشتیرایشیآ/ / غذاعصاره و انواع اسان  و انواع عرقیات(، استحصال مواد موثره )کاربرد در صنعت دارو

 می باشد: زیربرای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به موارد 

  استاندارد سازی فرآیند تولید، تامین و عرضه گیاهان داروئی 

 )بازمهندسی شبکه عرضه و تقاضا )ایجاد زنجیره های ارزش 

 استفاده از ظرفیتهای دانش آموختگان در حوزه گیاهان داروئی 

 د فرصتهای جدید شغلی در حوزه کشاورزیکارآفرینی و ایجا 

 بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود بخش کشاورزی 

 تعیین وظایف و نقش هر یك از واحدهای درگیر در اجرای کار 

 وکار مناسب جهت نظارت بر عملکرد عوامل دست اندرکار ایجاد ساز 

  افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع و امکانات 

 گیاهان داروییگذاری در بخش  های جدید در جهت افزایش سرمایه ایجاد فرصت 

 

 

 



 

8 

 

 و فراورده های گیاهی  دارو -ويژگی ها .5

باازار عرضاه   در بهداشتی( و یاا دامززشاکی     -ارایشی –)دارویی در مصارف انسانیاین محصوالت به اشکال زیر 

 د:نشو می

، شاوند  تولیاد مای   یا در قالب اشکال دارویای  و ا بصورت فرم اولیهکه ی انواع عرقیات و انواع اسان  ،عصارهانواع 

 :عبارتند از

 دار انواع قرص، روکش 

  )انواع کزسول نرم )سافت ژل 

  انواع کزسول سخت 

 )انواع  فرم تزریقی )آمزول / ویال 

  انواع پماد، کرم، ژل 

 های روغنی ونیلوس های موضعی و محلول 

 وراکی و انواع قطره خوارکیانواع شربت، الگزیر، سوسزانسیون خ 

 (ساشه) گرانول و پودر انواع 

 افیش انواع 

 کننده انواع ضدعفونی 
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 فهرست محصوالت مورد بررسی  .6

 آورده شده است. دارویی مورد بررسیمحصوالت گیاهان دارویی و در جداول زیر فهرست 

 گیاهان دارويی)مربوط به گونه های دارای اولويت( ISICفهرست کدهای  .1جدول

 

 

گونه گیاه دارویی در سرشاخه های : گیاهان ادویه ای/گیاهان مورد اساتفاده   24در حال حاضر طبقه بندی این 

سبزیجات خشك و سایر موارد طبقه بندی شده اند. از آنجاایی کاه    نوشیدنی ها/ سبزیجات حساس به سرما/در 

 تاکنون این طبقه بندی ساماندهی نشده است. ،تقاضای مشخصی برای گیاهان دارویی نبوده

 

 

 

 ISICکد  محصوالت ISICکد  صوالتمح

 ---- گل محمدی 0113412353 زعفران

 ---- کدو کاغذی 0113412370 آويشن

 ---- رزماری 0113412367 مرزه

 ---- گل راعي 0113412365 زيره

 ---- نعنا 0112512336 مرزنجوش

 ---- سنبل الطیب 0113412364 گشنیز

 ---- سرخارگل 0113412351 بابونه

 ---- زوفا 0113412362 انهرازي

 ---- ماريتیغال 0112512335 ترخون

 ---- گل ساعتي ---- آلوئه ورا

 ---- بادرنجبويه ---- چای ترش

 ---- مريم گلي ---- گل همیشه بهار
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 دارو و فراورده های گیاهی ISICفهرست کدهای  .2جدول

 ISICکد  محصوالت عنوان سرگروه
تعداد محصول 

 زيرمجموعه
 انواع دارو با منشا گیاهي

2423313751)) 

 

 

 

 

 

 

 

 2423413752 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل کرم، ژل، پماد و لوسیون
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 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل قطره

 

2423413771 

 

91 

 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل قرص

 

2423413804 

 

115 

 شا گیاهی به شکل روغنانواع دارو با من

 

2423415616 

 

1 

 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل کزسول

 

2423413813 

 

63 

 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل کزسول نرم

 

2423415479 

 

16 

 2423413869 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل شربت و محلول

 

64 

 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل اسزری

 

2423414921 

 

1 

 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل پودر یا دانه

 

2423413889 

 

29 

 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل آمزول

 

2423414643 

 

1 

 انواع دارو با منشا گیاهی به شکل شیاف

 

2423414763 

 

3 

ساخت ماده موثره 

 دارويي با منشا گیاهي

(2423413632) 

-ل شده از گیاهان داروییانواع ترکیبات استحصا

عصاره/اسان /روغن/اسیدچرب/موم /صمغ/ساپونینی 

 وترکیبات قندی

 18 

انواع فرآورده های طب 

 سنتي به صورت ترکیبي

2423315937)) 

 

 فرآورده های طب سنتی به صورت ترکیبی به شکل روغن

 

2423415942 

 

-- 

 فرآورده های طب سنتی به صورت ترکیبی به شکل پودر

 

2423415941 

 

-- 

 فرآورده های طب سنتی به صورت ترکیبی به شکل قرص

 

2423415940 

 

-- 

فرآورده های طب سنتی به صورت ترکیبی به شکل 

 شربت/معجون

 

2423415939 

 

-- 

فرآورده های طب سنتی به صورت ترکیبی به شکل 

 ضماد/پماد

 

2423415938 

 

-- 

 انواع عصاره طبیعي

(1549312329) 

 

 عصاره استخراج شده از منابع گیاهیانواع 

 

1549412336 

 

8 

 اسان  طبیعی )مورد مصرف در صنایع غذایی(

 

1549612346 

 

-- 

 انواع اسان  طبیعی بجز مصارف صنایع غذایی

 

2429312622 

 

7 
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 ( گیاهان دارويی، دارو و فراورده های گیاهیHSفهرست کدهای تعرفه ای) .3جدول

 شرح محصول تعرفه

 واع نباتات ، دانه ومیوه با کاربرد داروسازی عطرسازی حشره کشی  انگل کشیان 1211

 انواع شیره و عصاره های نباتی 1302

 انواع روغن های اسانسی 3301

 گالب و انواع عرقیات سنتی 330190

 مخلوط مواد معطر و اسان  که در صنایع غذایی ارایشی بهداشتی و دارویی کاربرد دارد 3302

 انواع دارو با منشا طبیعی مورد مصرف در انسان 30049013و14

 انواع دارو با منشا طبیعی مورد مصرف در دامززشکی 30049015و16

 

 دیتول روش و هیاول مواد .7

 دارو و فراورده های گیاهیتشكیل دهنده  مواد اولیه .4جدول

 دهنده اصلي مواد تشکیل شکل محصول

 جامد

 قرص

، چساباننده یاا   Fillerکننده یا  اثر جانبی) رقیق (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

Binder بازکننده یا ،Disintegrate , سااز یاا    روانlubricant دهناده،   ، طعام

 بندی روکش و ...( و ملزومات بسته

 بندی و ملزومات بسته التینیژپوکه اثر جانبی،  (، مواد بیAPIماده موثره داروی) سخت کپسول

 بندی اثر جانبی، ورق ژالتین و ملزومات بسته (، مواد بیAPIداروی) ماده موثره کپسول نرم

 بندی اثر جانبی و ملزومات بسته (، مواد بیAPIماده موثره داروی) خوراکي پودر

 مايع

 و قطره خوراکي شربت
دهناده، شاکر و ...( و ملزوماات     اثر جاانبی)طعم  (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

 بندی بسته

 الگزير
، سوربیتول، مواد گلیسیرین اثر جانبی)آب، الکل، (، مواد بیAPIاده موثره داروی)م

 بندی دهنده و ...( و ملزومات بسته نگهدارنده، طعم

 سوسپانسیون
اثر جانبی)مواد فعال سطحی، عامل لخته سازی،  (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

 بندی ...( ملزومات بسته مواد ویسکوزکننده، بافر، رنگ خوراکی، نگهدارنده و

 قطره چشمي و قطره بیني
اثار جانبی)حامال، نگهدارناده ضاد میکروبای ،       (، مواد بای APIماده موثره داروی)

 بندی ، ویسکوزیته و تونیسیته و ...( ملزومات بستهPHکننده  تنظیم

کارتريج، آمپول، تزريقي)

 و ويال( سرنگ پرشده
 بندی ثر جانبی و ملزومات بستها (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

 پماد، کرم، ژل، شیاف نیمه جامد

ماواد جااذب    میکروبی، (، مواد جانبی) پایه، نگهدارنده ضدAPIماده موثره داروی)

کننااده، ترکیبااات  ، اسااان ، امولساایفایر، عواماال ژل ی آب رطوباات و نگاهدارنااده

 بندی افزایش دهنده نفوذ و ...( و ملزومات بسته
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 دارويیاشكال   .5جدول

 روشهای عمده تولید شکل محصول

 ، گرانول خشك، گرانول مرطوبسازی مستقیم متراکم قرص

 فرموالسیون، پرکردن پوکه، سیل کردن، تمیزکردن سخت کپسول

 کپسول نرم
 اساتفاده از ، Rotary Die Press، دساتگاه  Plate Processاستفاده از فرایند ورقاه یاا   

Reciprocating Die  و دستگاه Accogel Machine 

 زدن بدون حرارت، افزایش ساکاروز به داروی مایع و پرکوالسیون سازی با حرارت، هم محلول شربت

 ترکیب دو روش و فلوکوالسیوناستفاده از حامل، استفاده از  سوسپانسیون

 پماد، کرم
، روش Fusion Methodجوشای یاا    ، روش هام Trituration Methodروش سایش یا 

 سازی میایی و روش امولسیونواکنش شی

 شیاف
 توماتیك با دستگاه روتاری یاا خطای و  قالب گیری ا، قالب گیری گرمایی، قالب گیری دستی

 گیری فشاری قالب

محصوالت استريل)ويال، قطره 

 چشمي و قطره بیني و ...(
 ملزومات و سیل کردن استریلیزاسیونفرموالسیون، 

 حداسازی آب معطر-، حرارت، تقطیر، کندانسور، دکانتورآبقرارگرقتن گیاهان در مخزن  عرقیات

 اسانس
جداساازی روغان روی   -قرارگرقتن گیاهان در مخزن آب، حرارت، تقطیر، کندانسور، دکانتور

 آب

 اسزری درایر–تغلیظ محلول بدست آمده از بافت گیاه توسط حالل و حرارت  عصاره

 

 بر اساس اشتغال دیتول یبرا واحد اندازه .8

در سه گروه کوچاك، متوساط و بازرب طبقاه بنادی      های گیاهی  در زمینه تولید دارو و فراورده دهای فعالواح

رت برداری از وزا دارای پروانه بهره های گیاهی درصد از واحدهای تولید دارو و فراورده 77بر این اساس   .اند شده

 شاوند.  بنادی مای   طبقاه  کوچاك  اههاای در زماره بنگ  باوده و  نفر اشاتغال   50صنعت، معدن و تجارت کمتر از 

واحاد(   304) درصد از کل واحدهای منتخب در این گزارش 10 بزربدرصد و بنگاههای  13بنگاههای متوسط 

 اناواع اشاکال  این که صنایع دارویی الزاما دارای خطوط تولید متعدد جهت تولید با توجه به دهند.  تشکیل میرا 

صنایع بزرب در ترکیب اشتغال و توسعه و انبارهای تخصصی می باشند، دارویی، واحدهای کنترل کیفی، تحقیق 

هاای   ردهترکیب اشتغال بنگاههای کوچاك، متوساط و بازرب صانایع دارو و فاراو     این صنعت وزن باالیی دارند. 

  باشد. می 6شرح جدول  گیاهی به

 



 

13 

 

 اندازه واحدتوزيع واحد های دارويی به تفكیك  .6جدول

 نفر -فقره

 میزان اشتغال واحد تعداد اندازه واحد

 4297  235 نفر کارکن 50کمتر از 

 2685  38 نفر کارکن 50 -100بین 

 6414  31 نفر کارکن 100بیش از 

  

 

 فراوردهای گیاهی و حوزه تولید دارو در یصنعت فعال یواحدها و ها طرح موجود وضع .9

 واحدهای فعال  9.1

 1399 مهرپايان  به تفكیك محصول و استان تا و فراورده های گیاهی ولید داروت ظرفیت واحدهای فعال .7جدول
 *اشتغال کل ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

آذربايجان 

 شرقي

 (واحد 12)

 6 عدد میلیون 1 کرم/ پماد/ ژل /لوسیون

141 

 5.7 عدد میلیون 1 قرص

 0.5 عدد میلیون 1 شربت و سوسپانسیون

 601354 تن 8 عرقیات و گالب

 870 تن 4 عصاره

آذربايجان 

 غربي

 واحد(14)

 18 عدد میلیون 1 قرص

470 

 10 عدد میلیون 1 پودر

 8505 تن 9 عرقیات و گالب

 1005 تن 3 عصاره

 260 تن 2 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 اردبیل

 واحد(2)

 0.2 عدد میلیون 1 محلول
80 

 1500 تن 1 عرقیات

 اصفهان

 واحد( 33)

 255 عدد میلیون 2 قرص

1023 

 180 عدد میلیون 3 کپسول

 5.3 عدد میلیون 5 شربت و محلول

 15 عدد میلیون 6 سیونلو، ژل، کرم، پماد

 1.9 عدد میلیون 2 قطره

 29640 تن 20 عرقیات و گالب

 6500 تن 3 عصاره

 15005 تن 5 اسانس و طعم دهنده طبیعي
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 *اشتغال کل ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

 البرز

واحد  39)

 تولیدی(

 30.6 عدد میلیون 4 قرص

2409 

 154 عدد میلیون 6 کپسول

 4.6 عدد میلیون 6 محلولشربت و 

 11.8 عدد میلیون 5 لوسیون، ژل، کرم، پماد

 0.1 عدد میلیون 2 قطره

 46.9 عدد میلیون 5 پودر

 20 عدد میلیون 3 اسپری

 2030 تن 8 عرقیات و گالب

 3920 تن 8 ياسانس و طعم دهنده طبیع

 22390 تن 7 عصاره

چهارمحال و 

 بختیاری

 واحد( 6)

 1 عدد میلیون 1 لوسیون، ژل، کرم، پماد

270 
 1 عدد میلیون 1 پودر

 60 تن 1 عرقیات و گالب

 202 تن 2 عصاره

خراسان 

 جنوبي

 واحد( 2)

 0.2 عدد میلیون 1 قطره

18 

 0.3 عدد میلیون 1 اسپری

 2400 تن 2 عرقیات و گالب

 8 تن 1 اسانس

 400 تن 1 عصاره

خراسان 

 رضوی

 واحد( 38)

 43.7 عدد میلیون 4 قرص

2158 

 140.5 عدد میلیون 4 کپسول

 11.5 عدد میلیون 8 شربت و محلول

 2.5 عدد میلیون 6 لوسیون، ژل، کرم، پماد

 6730 تن 18 عرقیات و گالب

 316 تن 6 اسانس

 381 تن 3 عصاره

خراسان 

 شمالي

 واحد( 1)

 0.1 تن 1 اسانس

9 
 235 تن 1 عصاره

 خوزستان

 واحد( 6)

 600 تن 1 پودر خشک شده

155 
 3350 تن 3 عرقیات و گالب

 2.7 تن 1 اسانس

 240 تن 1 عصاره

 زنجان

 واحد(10)

 5 عدد میلیون 1 شربت و محلول

801 

 3.8 عدد میلیون 1 قطره

 9.5 عدد میلیون 2 لوسیون، ژل، کرم، پماد

 15 عدد میلیون 1 اسپری

 26000 تن 4 عرقیات و گالب

 251 تن 2 اسانس
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 *اشتغال کل ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

 5230 تن 3 عصاره

 سمنان

 واحد( 1)
 50 0.3 عدد میلیون 1 روغن-پماد ولوسیون 

 فارس

 واحد( 41)

 

 0.1 عدد میلیون 1 قرص

1196 

 0.1 عدد میلیون 1 قطره

 17 عدد میلیون 3 شربت و محلول

 6.8 عدد میلیون 4 لوسیون، روغن، کرم، پماد

 1.1 عدد میلیون 1 پودر

 2.1 عدد میلیون 2 کپسول

 0.2 عدد میلیون 1 اسپری

 15700 تن 16 عرقیات و گالب

 1600 تن 7 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 12200 تن 12 عصاره

 قزوين

 (واحد13)

 534 عدد میلیون 4 قرص

685 

 50 عدد میلیون 1 کپسول

 4.5 عدد میلیون 2 پودر

 3.5 عدد میلیون 1 محلولشربت و 

 6.3 عدد میلیون 4 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

 385 تن 2 عرقیات و گالب

 4925 تن 4 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 425 تن 3 عصاره

 قم

 واحد(10)

 

 0.3 عدد میلیون 1 قرص

522 

 4.3 عدد میلیون 2 کپسول

 7.3 عدد میلیون 3 پودر

 0.3 عدد میلیون 2 محلولشربت و 

 4.7 عدد میلیون 4 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

 0.3 عدد میلیون 2 قطره

 6540 تن 3 عرقیات و گالب

 530 تن 2 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 کردستان

 واحد( 1)

 0.6 عدد میلیون 1 روغناد وکرم ولوسیون و پم

 400 تن 1 عرقیات و گالب 10

 0.7 تن 1 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 کرمان

 واحد( 7)

 10 عدد میلیون 1 کپسول

160 

 0.5 عدد میلیون 1 اسپری

 10.1 عدد میلیون 2 پودر

 0.1 عدد میلیون 1 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

 220 تن 2 البعرقیات و گ

 100 تن 1 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 1000 تن 1 عصاره
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 *اشتغال کل ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

کهگیلويه 

 وبوير احمد

 واحد ( 4) 

 4 عدد میلیون 1 محلولشربت و 

515 

 0.8 عدد میلیون 1 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

 1.6 تن 1 اسانس

 100 تن 1 عرقیات و گالب

 2340 تن 3 عصاره

 گلستان

 (واحد 3)

 320 عدد میلیون 1 قرص

131 

 320 عدد میلیون 1 کپسول

 0.9 عدد میلیون 2 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

 1.5 عدد میلیون 1 شربت و محلول

 17 تن 1 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 212 تن 2 عصاره

 گیالن

 واحد(9)

 3015 تن 3 عرقیات و گالب

 15.3 نت 2 اسانس و طعم دهنده طبیعي 752

 2760 تن 3 عصاره

 لرستان

 واحد( 10)

 1.5 عدد میلیون 5 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

414 

 109 عدد میلیون 2 کپسول

 4.4 عدد میلیون 3 قطره

 1 عدد میلیون 1 قرص

 0.3 عدد میلیون 1 اسپری

 0.1 عدد میلیون 1 محلولشربت و 

 2100 تن 4 عرقیات و گالب

 12 تن 2 س و طعم دهنده طبیعياسان

 2.7 تن 2 عصاره

 مازندران

 واحد( 12) 

 19.6 عدد میلیون 1 قرص

366 

 4.3 عدد میلیون 1 کپسول

 4.3 عدد میلیون 1 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

 1.5 عدد میلیون 2 پودر خشک

 1.2 تن 1 مواد دارويي با منشا حیواني

 5430 تن 4 عرقیات و گالب

 1030 تن 2 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 3.3 تن 4 عصاره و ماده موثره دارويي

 مرکزی

 واحد( 12)

 25.2 عدد میلیون 2 قرص

267 

 67.4 عدد میلیون 3 کپسول

 0.1 عدد میلیون 1 قطره

 1.5 عدد میلیون 1 شربت و محلول

 1 عدد میلیون 1 پودر

 0.3 عدد میلیون 1 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

 27 تن 2 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 710 تن 1 عرقیات و گالب
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 *اشتغال کل ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

 700 تن 1 عصاره

 27 6 تن 1 عصاره جلبک هرمزگان

 همدان

 (واحد 2)

 10 عدد میلیون 1 شربت و محلول

140 

 200 عدد میلیون 1 قرص

 3 عدد میلیون 1 قطره

 100 عدد میلیون 1 کپسول

 100 تن 1 س و طعم دهنده طبیعياسان

 يزد

 واحد( 8) 

 119 عدد میلیون 1 قرص

504 
 67 عدد میلیون 1 کپسول

 1 عدد میلیون 1 پودر

 130 تن 2 عصاره

 منطقه آزاد

 واحد(7)

 0.2 عدد میلیون 1 شربت و محلول

93 

 0.2 عدد میلیون 1 قرص

 5.2 عدد میلیون 2 روغنپماد وکرم ولوسیون و 

 720 تن 1 عرقیات

 200 تن 1 عصاره جلبک

 1 تن 1 مواد دارويي با منشا حیواني

 اشتغال میتواند با واحدهای داروی انسانی و دامززشکی مشترک باشد :*

 

 درصد( 60 ای)پیشرفت بیش از  های توسعه طرح 9.2

 محصول و استان به تفكیك  دارو و فراورده های گیاهی تولیددر دست اجرای های  ظرفیت طرح  .8جدول

 اشتغال کل واحد ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

 6 1.5 تن 1 عرقیات اردبیل

 البرز

 واحد( 7)

 0.1 میلیون عدد 1 اسپری

167 

 104.2 میلیون عدد 4 کپسول

 0.1 میلیون عدد 1 آمپول

 103.6 میلیون عدد 3 پودر

 0.2 میلیون عدد 1 پماد و روغن

 36.1 میلیون عدد 4 شربت و محلول

 0.1 میلیون عدد 1 شیاف

 107.1 میلیون عدد 4 قرص

 100 میلیون عدد 2 قطره

 40 تن 1 عرقیات وگالب

 50 تن 1 عصاره
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 اشتغال کل واحد ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

 قزوين

 واحد( 1)

 50 عدد میلیون 1 قرص

 50 عدد میلیون 1 کپسول 147

 3 عدد میلیون 1 پماد و لوسیون و روغن

 مق

 واحد( 2)

 0.15 عدد میلیون 1 پماد و لوسیون و روغن
27 

 1000 تن 1 اسانس و طعم دهنده طبیعي

 

 (درصد 60)پیشرفت بیش از ايجادیهای  طرح 9.3

 به تفكیك محصول و استان  و فراورده های گیاهی دارو ايجادی تمام نیمههای  ظرفیت طرح .9جدول

 واحد غال کلاشت ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

 اردبیل

 واحد( 4)

 1 میلیون عدد 1 اسپری

1733 

 1 میلیون عدد 1 آمپول

 1.05 میلیون عدد 2 پمادو لوسیون و روغن

 0.5 میلیون عدد 1 شیاف

 21 میلیون عدد 2 کپسول

 0.2 میلیون عدد 1 قطره

 500 تن 1 عرقیات

عصاره جلبک و مواد استحصال 

 شده گیاهي
 600 تن 1

 البرز

 واحد( 5) 

 2 میلیون عدد 1 اسپری

340 

 3.1 میلیون عدد 3 شربت و محلول

 0.5 میلیون عدد 1 قرص

 2 میلیون عدد 1 قطره

 0.2 میلیون عدد 1 کپسول

 3120 تن 2 عرقیات و گالب

 4520 تن 2 عصاره

 قزوين

 واحد( 1)

 6 میلیون عدد 1 شربت و محلول

40 

 20 یلیون عددم 1 قرص

 2 میلیون عدد 1 قطره

 60 میلیون عدد 1 کپسول

 4 میلیون عدد 1 پماد و روغن

 50 تن 1 اسانس

عصاره و مواد استحصال شده 

 گیاهي
 550 تن 1
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 واحد غال کلاشت ظرفیت واحد سنجش تعداد واحد شکل محصول استان

 جنوب کرمان

 واحد( 1)
 12 0.1 عدد میلیون 1 پماد و روغن

 قم

 واحد(3)

 0.01 میلیون عدد 1 اسپری

56 

 0.06 یون عددمیل 2 پودر

 0.1 میلیون عدد 2 شربت ومحلول

 0.7 میلیون عدد 3 قرص

 0.06 میلیون عدد 2 قطره

 1.2 میلیون عدد 2 کپسول

 0.1 میلیون عدد 2 پماد و روغن و ضماد

عصاره و مواد استحصال شده 

 گیاهي
 0.2 تن 1

 گلستان

 واحد(1)
 50 0.5 عدد میلیون 1 پماد و لوسیون و روغن

منطقه ويژه 

 اقتصادی

 واحد(2)

 200 عدد میلیون 1 شربت و محلول

390 
 60.5 عدد میلیون 2 قرص

 1 عدد میلیون 1 قطره

 50 عدد میلیون 1 کپسول

 

 و فراورده های گیاهی دارو صادرات و تولید، واردات .10

 در کشور و فراورده های گیاهی دارو اسمی و ظرفیت روند تولید .10جدول

 1398 واحد سنجش نام محصول

 قرص
 85.3 عدد میلیون تولید

 2750 عدد میلیون ظرفیت

 کپسول
 28.3 عدد میلیون تولید

 1510 عدد میلیون ظرفیت

 محلول خوراکيشربت و 
 12 عدد میلیون تولید

 76.6 عدد میلیون ظرفیت

 لوسیون، ژل، کرم، پماد
 7.7 عدد میلیون تولید

 71.85 عدد میلیون ظرفیت

 طرهق
 10.4 عدد میلیون تولید

 29.9 عدد میلیون ظرفیت

 3.8 عدد میلیون تولید ساشه و پودر
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 1398 واحد سنجش نام محصول

 160 عدد میلیون ظرفیت

 محلول موضعي
 0.3 عدد میلیون تولید

 15.27 عدد میلیون ظرفیت

 کننده محلول ضد عفوني
 - عدد میلیون تولید

 15.3 عدد میلیون ظرفیت

 عرقیات و گالب
 - عدد ونمیلی تولید

 752 هزارتن ظرفیت

 عصاره
 - عدد میلیون تولید

 229 هزارتن ظرفیت

 اسانس
 - عدد میلیون تولید

 24 هزارتن ظرفیت

 

 های گیاهی وضعیت صادرات و واردات دارو و فراورده 10.1

 2019 –تبه ايران از واردات و صادرات جهانی ر .11جدول

 (درصد)

 صادرات محصوالت داروی انساني
 درصدتغییر از

 2019تا2015
 واردات

درصدتغییر از 

 2019تا2015

*(3004)انواع دارو
 88 19 68 4- 

 9 45 -4 32 (1302انواع عصاره و شیره های نباتي)

 85 7 -6 63 (3301انواع اسانس و عرقیات )

       Trade mapماخذ:   
جهانی، لذا تعیین میازان واردات و صاادرات    HS * با توجه به عدم تفکیك تعرفه های داروهای گیاهی از سایر داروها در سیستم

 .انجام می پذیرد 3004رقمی4این گروه کاالیی تفکیك نشده و ذیل تعرفه 
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 (3004) از ايران به تفكیك کشور انواع داروروند صادرات  .12جدول

 (درصد -دالر میلیون)

 2019تا2015درصد تغییر از 2019ارزش صادرات  رتبه کشور
 سهم کشور در صادرات از

 ايران

 43.9 - 8.1 58 ازبکستان

 16.8 1067 3.1 31 ترکیه

 14.5 39 2.7 14 استرالیا

 11.5 620 2.1 5 سوئیس

 1.5 162 0.28 16 چک

 100 19 18.8  جهان

  Trade mapماخذ:

 (3004) -به تفكیك کشور به ايران انواع داروروند واردات  .13جدول

 (درصد -دالر میلیون)

 2019تا2015درصد تغییر از 2019ارزش واردات رتبه کشور
سهم کشور در واردات به 

 ايران

 21.5 11 118 1 آلمان

 18.4 -6 101 2 سوئیس

 8.5 -8 47 3 بلژيک

 7.1 1 39 4 هلند

 6.1 -4 33 5 هند

 100 -4 551  جهان

      Trade map ماخذ: 
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 (1302) -روند صادرات انواع عصاره از ايران به تفكیك کشور .14جدول

 (درصد-ر)میلیون دال

 سهم کشور در صادرات از ايران 2019تا2015تغییر ازدرصد   2019ارزش صادرات رتبه کشور

 76 0 15 2 آلمان

 10 345 2.2 29 امارات

 9 32 1.8 11 هلند

 1.5 419 0.3 33 سنگاپور

 0.3 8 0.07 124 ايسلند

  -4 20.3  جهان

 Trade map ماخذ: 

 (1302) -ان به تفكیك کشورروند واردات انواع عصاره به اير .15جدول

 (درصد -)میلیون دالر

 سهم کشور در واردات به ايران 2019 تا2015تغییر ازدرصد  2019ارزش واردات رتبه کشور

 37 18 7.9 1 چین

 18 16 3.9 2 هند

 11 2 2.4 5 آلمان

 5 -3 1.1 22 امارات

 4 24 0.9 7 ايتالیا

  9 21.5  جهان

 Trade map ماخذ: 

 (3301) -درات انواع اسانس و عرقیات از ايران به تفكیك کشورروند صا .16جدول

 (درصد -)میلیون دالر

 سهم کشور در صادرات از ايران 2019 تا2015تغییر ازدرصد  2019ارزش صادرات رتبه کشور

 24 -20 0.76 3 فرانسه

 18 -9 0.57 4 آلمان

 15 177 0.48 70 قطر

 10 2 0.33 22 امارات

 6 -2 0.18 55 اسلوواکي

  -6 3.17  جهان

 Trade map ماخذ: 
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 (3301) -روند واردات انواع اسانس و عرقیات به ايران به تفكیك کشور .17جدول

 (درصد -)میلیون دالر

 سهم کشور در واردات به ايران 2019 تا2015تغییر ازدرصد  2019ارزش واردات رتبه کشور

 98 100 243 1 هند

 0.4 -30 0.8 4 چین

 0.3 23 0.7 8 آلمان

 0.2 12 0.5 28 امارات

 0.2 41 0.4 11 اسپانیا

  85 245  جهان

 Trade map ماخذ: 

 جداول زیر بر اساس اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران تنظیم شده است.

 1399تا پايان آبان  1396های طی سال صادرات .18جدول

 )میلیون دالر(

 1398 1397 1396 محصول
هشت 

 1399ماهه

 12.3 19.3 46.4 24 (1302انواع عصاره)

 3.1 8.9 11.5 8 (3301انواع اسانس و عرقیات)

 1.6 0.7 2.6 0.5 (30049013-16انواع دارو با منشا طبیعي)

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی

 1399تا پايان آبان  1396های طی سال واردات .19جدول

 )میلیون دالر(

 1398 1397 1396 محصول
هشت 

 1399ماهه

 27.9 41.6 23.9 5 (1302انواع عصاره)

 2.6 6.7 4 1.7 (3301انواع اسانس و عرقیات)

 10.3 10.5 28.5 5.4 (30049013-16انواع دارو با منشا طبیعي)

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی
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 دارويی گل وگیاه خوراکی، صادرات محصوالتتولید و  عملكرد   .20جدول

 (هزارتن -) میلیون دالر 

 گروه کااليي
 درصد تغییرات 1397 1398

 1397تولید  سال 

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 228 1 8 72 65 73 70 گیاهان دارويي

 تن400 -2 -17 تن279 350 تن276 292 زعفران

 19 -40 -69 10 32 6 10 ريشه و عصاره شیرين بیان

 سازمان توسعه تجارت ایرانماخذ: 

 کشورهای مهم صادراتی محصوالت گل وگیاه خوراکی، دارويی  .21جدول

 ) میلیون دالر( 

 گروه کااليي
 ارزش واردات 1397سال 1398سال

 ارزش کشور ارزش کشور 2018جهان 

 گیاهان دارويي
 17 عراق 17 پاکستان

 16 پاکستان 13 ترکیه 40566

 10 ترکیه 12 عراق

 زعفران

 102 امارات 71 امارات

 65 اسپانیا 69 هنگ کنگ 266

 64 هنگ کنگ 56 اسپانیا

 يشه و عصاره شیرين بیانر

 17 امارات 4 آلمان

 13 آلمان 4 امارات 3051

 1 هلند 1 هلند

 سازمان توسعه تجارت ایرانماخذ: 
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 سطح تكنولوژی .11

با توجه به دانش محور بودن صنعت دارو، موفقیت در طراحی تجهیزات، فرایندهای تولید و در نتیجه بهباود در  

گاذاری در حاوزه تحقیاق و توساعه دارد. توساعه       دید رابطه مستقیم با سرمایهکیفیت دارو و ساخت داروهای ج

فناوریهای نوین دارویی همچون ساخت نانو داروها و طراحی تجهیازات و فراینادهای هوشامند در سااخت دارو     

کاه در   نتیجه چنین رویکردی در صنعت داروسازی جهان است. در مورد صنعت داروهای گیاهی ایران در حاالی 

اسات، ولای در زمیناه اساتفاده از برخای از       ه ساخت اشکال دارویی دستاوردهای ارزشامندی حاصال شاده   حوز

 تجهیزات و فرایندهای نوین داروسازی در جایگاه کامال قابل قبولی قرار ندارد.

 تحقیق و توسعه  .12

ق بنیاادی،  تحقیق و توسعه شامل دو مبحث  تحقیقات بنیادی و تحقیقات توسعه ای یا کااربردی اسات. تحقیا   

شاود.  بخاش دیگار     گذاری بلند مدت با ریسك بااال محساوب مای    سنتز یا تولید داروی جدید است که سرمایه

گیری تحقیقاات بار    ای است که در آن جهت گذاری در بخش تحقیق و توسعه مرتبط با تحقیقات توسعه سرمایه

ه به کاهش قیمت تمام شده محصاول  روی بهبود روشهای تولید، افزایش کیفیت محصول و تولید بیشتر است ک

های دارویی از قابلیت تحقیق و توسعه به معناای   منجر شود. در ایران بخش اندکی نسبتا قابل توجهی از شرکت

واقعی و کاربردی آن برخوردار می باشند و عمده فعالیت آنها بار روی فرموالسایون داروهاای موجاود در باازار،      

نگاری و نگااه    متخصص کارا در صانعت، فقادان آیناده   کمبود نیروی انسانی  اشکال و دوز دارویی متمرکز است.

گاذاری در بخاش تحقیاق و توساعه را باا       استراتژیك به تولید دارو از جمله عوامل متعددی هستند که سارمایه 

است. همچنین توسعه روشهای اساتخراج فاراورده هاای گیااهی و اساتفاده از روش       مشکل جدی مواجه ساخته

به منظور افزایش تولید مواد موثره خالصتر با هزینه و اثارات   2و یا روش حالل شتاب یافته 1ق بحرانیسیاالت فو

 تر موثر باشد. زیست محیطی کمتر، میتواند در تهیه محصوالت باکیفیت

                                                 
1 Super Critical Fluid Extraction  
2 Accelerated Solvent Extraction 
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 تاا  اياران  فعالیت های حوزه علم و فناوری گیاهاان دارويای و طان سانتی     خالصه اطالعات و .13

 13991سال

 کشور در اقتصادی ارزش دارای دارویی گیاهان تن هزار 275 و هکتار هزار 210 از بیش تولید  و کشت. 

 تن. 420هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران و تولید بیش از  109با % تولید جهانی 92  سهم 

  تن هزار 38 تولید و محمدی گل کشت زیر سطح هکتار هزار 23 با جهانی تولید% 71سهم. 

  سال اخیر  10ده های گیاهی طی فرآور و محصوالت انواع تولیدکننده کارخانجات تولید ظرفیتافزایش

 برابر(5هزار تن)270تا

  های فرآورده گیاهی، داروهای دارویی، گیاهان زمینه در خالق و بنیان دانش شرکت 100 از بیشفعالیت 

 .کشور در سنتی طب و طبیعی

 هاای طبیعای و    گیااهی، فارآورده   رویی، داروهاای دا گیاهان زمینه در نوآور  شرکت 400 از بیش فعالیت

 سنتی.

 میازان  باه  اخیار  سال 10 طی طبیعی فرآورده و گیاهی داروهای تولید مجوز صدور برابری 10 افزایش 

2658. 

 تاکنون اخیر سال 10 طیمحصول   1346 به محصول 7 از سنتی طب فرآورده تولید افزایش مجوز. 

 قلم 55 میزان به اخیر سال 10 طی دامی گیاهی مکمل فرآورده و دارو تولید مجوز برابری 5 افزایش. 

 حاال  در گیااهی  هاای  فرآورده و دارویی گیاهان درحوزه فناوری و علم پارک و رشد مرکز 110 فعالیت 

 .حاضر

  ونتاکن گونه گیاهی از مجموع فلور ایران با خواص دارویی 2300بیش از شناسایی و ثبت. 

 طبیعی منابع ژن بانك در ایران فلور مجموع دارویی گیاهی های گونه% 70 از بیش حفاظت و نگهداری 

 .کشور

 های گیاهی ها و حفاظت از گونه مزیت ثبت بمنظورکشور  استان 27 پراکنش نقشه انتشار.  

                                                 
 ان دارویی وطب سنتیستاد توسعه گیاه 1
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 مقاطع کلیه در دارویی گیاهان با مرتبط های رشته دانشجوی 5600 از بیش تحصیل. 

 گذشته سال در ایرانی طب های رشته تخصصی دکتری موختهآ دانش 170 تعدادشدن  التحصیل فارغ. 

 گروه داروسازی تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور. 8طب ایرانی و  گروه 17 یتفعال 

 ایرانای  طاب  مکتاوب  میارا   احیاا   راستای در رساله و کتاب عنوان 2200 بر بالغ تصحیح و بازنویسی 

 .تاکنون

 سال 10 طی مقاله 1253 انتشار با لید علم در زمینه طب سنتیتو 6ر رتبه د ایرانشتن قرار دا. 

 پزشاکی  علاوم  دانشاگاه  20 در اسالمی ایرانی معماری با ایرانی طب سالمتکده 20 ساخت عملیات آغاز 

 .کشور

 9 در گذشته سال از درمانی -بهداشتی اولیه های مراقبت نظام در سنتی طب خدمات ورود پایلوت آغاز 

 شکی کشور.شگاه علوم پزدان

  تاثیرگاذار  هاای  ناوآوری  و بااال  فنااوری  باا  فرآیندهای و محصوالت سازی تجاری های پایلوتحمایت 

 .گیاهی داروهای و دارویی گیاهان صنعت با مرتبط
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 نتیجه گیری .14

     با توجه به تعداد واحدهای فعال و توسعه ای و ایجادی در استانها  و وجود ماشین االت مارتبط باا ایان

نیاز به بازنگری اولویتهای سرمایه گذاری باه تفکیاك اساتانها     ،زیرکشت گیاهان دارویی سطح و صنعت

با عنایت به اینکه تنوع وکشت گیاهان در سراسر کشور موجب گسترش مویرگی ایان صانعت    باشد. می

الزم است در کنار کشت گیاهان، فاراوری   ،روستایی می گردد برای زنان بویژه در کشور و ایجاد اشتغال

اولیه گیاهان) تولید عصاره و عرقیات و اسان ( در همان منطقه کشت گیاهان توسط افراد بومی انجاام  

پذیرد و محصول فراوری شده به منظور تخلیص و ایجاد اشکال دارویی مناسب برای بازارهای داخلای و  

 خارجی به شرکتهای معتبر داروسازی واگذار شود.

  بیشترین واردات به استناد گزارشtrade map  ( به میزان حادود  3301مربوط به اسان  و عرقیات )

بهداشتی و سایر صنایع کااربرد   اسان  در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و میلیون دالر می باشد. 245

 . لذا سرمایه گذاری در این صنعت در اولویت می باشد.فراوان دارد

 فکیکای اساتان/گونه گیااهی مرباوط باه      ار هکتاار )آماار ت  زها  210گیاهاان دارویای    کشات  سطح زیر

چهارمحاال و بختیااری/ کرماان/ کهگیلویاه و بویراحماد/       . در حال حاضر اساتانهای ایاالم/  (1395سال

لرستان در اواویت تولید داروهای گیاهی می باشند که علت انتخاب آنها وجود تنوع گیاهاان دارویای و   

 اشتغال بخش روستایی بوده است

 فعالترین اساتانها در زمیناه سااخت     ،فارس خراسان رضوی/ البرز/ های اصفهان/استان واحدهای صنعتی

واحد تولید کننده دارو و فراورده گیاهی مشغول  30بیش از با هر کدام در داروی گیاهی می باشند که 

ین منظور الزم است برای کشت گیاهان دارویی برنامه ریزی متناسب با منطقه دب به فعالیت می باشند.

 .یا نهال/ نگهداری/ عرضه و توزیع با هماهنگی سایر دستگاهها انجام پذیرد تانداردسازی بذر/ اس
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 (بر اساس ماشین االت موجود در 2423اولویتهای سرمایه گذاری پیشنهادی برای تولید داروی گیاهی )

شات  ( بار اسااس ک  1549استانها و همچنین اولویت سرمایه گذاری برای تولید فراورده هاای گیااهی )  

 ارائه شده است. 22 در جدولگیاهان دارویی 

 سرمايه گذاری در دارو و فراورده های گیاهیپیشنهادی اولويتهای  .22جدول

 محصوالت دارای اولويت رقمي4ايسیک کد استان رديف

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره -داروی گیاهي 1549 و2423 شرقي آذربايجان 1

 و اسانس و عصارهانواع عرقیات  1549 آذربايجان غربي 2

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره -داروی گیاهي 1549 و2423 اصفهان 3

 داروی گیاهي 2423 البرز 4

 داروی گیاهي 2423 تهران 5

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 چهارمحال و بختیاری 6

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره -داروی گیاهي 1549 و2423 خراسان رضوی 7

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 زنجان 8

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 و2423 فارس 9

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 قزوين 10

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 قم 11

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 کردستان 12

 و عصاره انواع عرقیات و اسانس 1549 کرمان 13

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 کرمانشاه 14

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 کهگیلويه و بويراحمد 15

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 گلستان 16

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 گیالن 17

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 لرستان 18

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 درانمازن 19

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 مرکزی 20

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 همدان 21

 انواع عرقیات و اسانس و عصاره 1549 يزد 22

 


