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توسعه صنایع تبدیلی، ضرورت روز گیاهان دارویی کشور 
تبخیر، اکسیداسیون و رزینی شدن می شوند و کیفیت آنها به سرعت کاهش می یابد. 
نبود صنایع تبدیلی در زمان و مکان مناسب و در نتیجه عدم فراوری این گیاهان در 
نیاز به حمل و نقل، کاهش قیمت مواد اولیه  زمان مناسب، باعث رواج واسطه گری، 
گیاهی و در نهایت عدم تمایل کشاورزان به ادامه کشت گیاهان دارویی خواهد شد.

باالتر  افزوده  ارزش  با  تولید محصوالتی  باعث  گیاهان  این  فراوری  از طرفی 
می شود. اولین قدم بعد از برداشت گیاهان دارویی و معطر، خشک کردن آنها به روش 
مناسب است. ایجاد سالن های خشک کن با تجهیزات ساده مثل کنترل دما و رطوبت و 
رعایت اصول بهداشتی برای جلوگیری از آلوده شدن این گیاهان، اولین نیاز بسیاری 
از مناطق کشت این گیاهان است. برای برخی گیاهان مثل گل محمدی ایجاد صنایع 
گالب گیری و اسانس گیری در کنار مزارع تولید آنها بسیار مهم است. هر گونه جابه جایی 
این گیاهان عالوه بر تحمیل هزینه حمل و نقل منجر به افت کیفیت آنها خواهد شد.

فراوری  بهترین روش های  از  یکی  و عصاره گیری  اسانس گیری  ایجاد صنایع 
اولیه گیاهان دارویی است که ضمن جلوگیری از افت کیفیت این گیاهان، عدم اشغال 
سالن های خشک کن و انبارها به مدت طوالنی، باعث ارزش افزوده باالیی می شود. 
از  آمارگیری  طرح  در  ایران  آمار  مرکز  توسط  منتشر شده  آمار  به  نگاهی 
کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر نیروی کار و بیشتر )در سال 1396( نشان می دهد، 
تعداد کارگاه های صنعتی در سال 1395 )حدود 32000 واحد( نسبت به سال 1390 
)16500 واحد( تقریبًا دو برابر شده است و صنایع غذایی حدود 20 درصد از تعداد 
کل صنایع کشور را شامل می شوند. حال آنکه معمواًل این صنایع با نصف ظرفیت 
اسمی کار می کنند. ظرفیت های ایجاد شده برای فراوری برخی محصوالت کشاورزی 
از جمله شیر، گوجه فرنگی، فراورده های شیالتی و ... بسیار بیشتر از ظرفیت ماده خام 
تولید آنهاست، در مقابل، ظرفیت صنایع تبدیلی ایجاد شده در برخی از محصوالت 
کشاورزی از جمله گیاهان دارویی کمتر از ماده خام کشاورزی است که توسعه کشت 
گیاهان دارویی، این مشکل را حادتر خواهد کرد. نکته دیگر پراکنش واحدهای صنعتی 
در کشور است )شکل 3( که با مناطق کشت این گیاهان تناسب چندانی ندارد. به نظر 
می رسد پیش از اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی متوقف یا منجر به عدم سودآوری 
توسعه صنایع  و  ایجاد  به طور جدی،  است  کشاورزان شود، ضروری  برای  مناسب 

تبدیلی در مناطق مناسب برنامه ریزی و عملیاتی شود.
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شکل 3- پراکنش کارخانجات تولید کننده مواد اولیه )عصاره و اسانس( طبیعی
شکل 2- درصد سهم نسبی کشورهای جهان از سطح زیر کشت گل محمدی

)منبع: معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی(

شکل 1- روند 10 ساله افزایش سطح زیر کشت زعفران در کشور 
)منبع: معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی(

به نحوی که طبق  دارویی در کشور، در حال توسعه است.  سطح زیر کشت گیاهان 
در  پیش بینی شده  میزان  از  کشت  توسعه  میزان  کشاورزی،  جهاد  وزارت  گزارش 
برنامه های توسعه کشور بیشتر است. برای مثال سطح زیر کشت آبی و دیم گیاهان 
دارویی شامل گل محمدی، زرشک، عناب و زعفران، در سال 97 به میزان 165 هزار 
دارویی  گیاهان  طرح  دفتر  گزارش  بر اساس  در حالی که  بود،  شده  پیش بینی  هکتار 
وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد این سال، به 206 هزار هکتار رسید. در سال 98 
نیز، سطح زیر کشت گیاهان دارویی به 228 هزار هکتار افزایش یافت. به این مساحت 
کرد. اضافه  نیز  را  مرتع داری  دارویی در طرح های  گیاهان  توسعه  و  احیا  می توان، 

افزایش  به دلیل  دارویی  گیاهان  کشت  به  کشاورزان  روزافزون  گرایش 
حمایت های  همچنین  مرسوم،  زراعی  گیاهان  از  بسیاری  کشت  به  نسبت  درآمد 
نشا،  و  بذر  تأمین  به  کمک  از جمله  یارانه  اعطای  در  کشاورزی  جهاد  وزارت 
زیر کشت عالوه بر  توسعه سطح  زیر کشت خواهد شد.  بیشتر سطح  توسعه  باعث 
حفظ منابع ژنتیکی گیاهان دارویی در رویشگاه های طبیعی و دستیابی به گیاهانی 
برای  درآمد  و  ایجاد شغل  به  منجر  کیفی،  و  کمی  عملکرد  در  بیشتر  یکنواختی  با 
و  درک  درستی  به  تبدیلی  صنایع  اهمیت  که  شرطی  به  شد.  خواهد  تولید کنندگان 
شود.  برنامه ریزی  تبدیلی  صنایع  توسعه  و  ایجاد  برای  کشت  توسعه  با  هم زمان 
یکی از نکات قابل توجه در گیاهان دارویی عدم امکان نگهداری آنها به مدت 
طوالنی است. مواد مؤثره اکثر گیاهان دارویی و معطر در طول زمان دستخوش تغییر، 


