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 :جلسهدستورکار
 قانونی گیاهان دارویی و اطالعهای  امکانات و قابلیت ،ارائه گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در زمینه استعدادها 

 و صادارت آن فرآوریملّی و چگونگی بهره برداری، های  از عرصه آوری جمعرسانی از وضعیت موجود 

 توسعه تولید و صادرات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در استان در زمینه تبادل نظر و ارائه راهکار 

 

 

 :اهم موارد مطرح شده

  کمیسیون در های  با اشاره به برنامه کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلیرئیس محترم جناب آقای شریعتی مقدم، در ابتدای جلسه

گیاهان دارویی در استان و لزوم توجه هر چه بیشتر به توسعه تولید و صادرات  باالی با توجه به اهمیت: گفت 9316شش ماهه نخست سال 

بررسی راهکارهای توسعه تولید و صادرات گیاهان دارویی در استان  9316کمیسیون در سال این برنامه های  گیاهان دارویی، یکی از اولویت

 بایست می و نماییماستفاده  به صورت صحیحاز این ظرفیت ایم  هنوز نتوانسته این زمینه باالی استان درهای  و با توجه به ظرفیت باشد می

 .سنتی در این حوزه مورد توجه ویژه قرار گیرندهای  اشی از بخشاجتماعی نهای  در بازارهای داخلی و آسیب وضعیت کنونی

  طبیعی استان وهای  عرصهز وضع موجود ادر ادامه معاون محترم فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی به ارائه گزارشی 

طبیعی و وضعیت بازار داخلی و صادرات آنها های  صهحال اجرا در اداره منابع طبیعی در خصوص برداشت گیاهان دارویی از عردر های  طرح

 . پرداخت

 در حال  کهاداره کل منابع طبیعی های  ایشان پس از اشاره به مساحت کل استان و درصد اراضی طبیعی و زراعی استان به عمده ترین طرح

صنعتی و یا  -گونه ارزش دارویی 450در استان گونه گیاه دارویی شناسایی شده  4000اشاره نمود و گفت از هستند فعال  و بهره برداری

هکتار  63521هکتار، سریش  23077باریجه با  هکتار، 4797اشنیان  هکتار، 67670خوراکی دارند و در حال حاضر طرح برداشت آنغوزه با 

 .نظارت وجود داردها  ل بهره برداری در استان می باشند که بر روی آنادر حهای  هکتار از جمله طرح 93611و کتیرا با 

   جنگلی و مرتعی باید در ابتدا طرح مدونی های  برای احیاء و بهره برداری از عرصه بیان نمودمنابع طبیعی  3در ادامه ایشان با اشاره به قانون

  .صورت پذیرددر تمام مراحل اجرای طرح نظارت وجود داشه باشد و 

 یعی اقالم ممنوعه و مجاز برای برداشت مشخص شده است و تمامی قوانین به نحوی طبهای  در قوانین موجود در زمینه برداشت از عرصه

در و نبودن کارشناس ناظر کافی در این زمینه ها  جلوگیری شود ولی تا کنون با توجه به وسعت طرحها  است که از برداشت بی رویه گونه

  .می باشنددر معرض انقراض ها  ی گونهی از مراتع صورت نگرفته است و برخلواستان نظارت جدی بر برداشت اص

 طبیعی در هر های  گیاهی در عرصههای  با توجه به وضعیت گونه امکان داردبرای برداشت  ر زمینه اقالم ممنوعه و مجازد تقوانین و مقرار

 .تغییر کند سال

 باریجه، آنغوزه شیرین، پسته های  گفت گونهسنتی در سطح استان اشاره نمود و گیاهان دارویی و های  در ادامه ایشان به پراکنش گونه

هره برداری طبیعی استان پراکنش دارندو مورد بهای  هستند که در عرصههایی  از جمله گونه.. .جنگلی، سریش، کتیرا، زیره کوهی، آویشن و

 . ندکنترل شده قرار میگیر

 و قدم بعدی تهیه طرح بهره برداری با اتکا به ها  ناسایی عرصهرحله آن شممشخص باشد که اولین  یطبیعی باید تابع طرحهای  ورود به عرصه

شناسایی اراضی مناسب برای کشت و توسعه گیاهان دارویی، نحوه تهیه و تکثیر ها  در این طرح. است بخش خصوصیاعتبارات دولت و یا 

 . د توجه قرار گیردمور بایستی.. .ثار بهره برداری در ادامه حیات و زادآوری گیاهان داروییآبذور، بررسی 

  و آمارها نشان می دهد  باشد میطرح بوده است که هم اکنون نیز در حال اجر 70 ،بهره برداری در سالهای  تعداد طرح 9315تا پایان سال

. باشندمفید قابل بهره برداری می های  هکتار سطح رویشگاه 13377و از این میزان  باشد میهکتار  466462استان های  که سطح رویشگاه

نفر  649319و میزان اشتغالزایی حاصل از آن  است کیلوگرم 9354076قابل بهره برداری های  میزان محصول برآورد شده از این رویشگاه

 . میلیارد ریال برآورد شده است 697روز و کمک به اقتصاد بهره برداران 
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 سعه تولید و صادرات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در استان پرداختنددر زمینه تو در ادامه جلسه حاضرین، به تبادل نظر و ارائه راهکار . 

هان دارویی حتی در گیا فرآوریکید شد که و تأ خام فروشی یکی از بزرگترین موانع موجود بر سر راه صادرات گیاهان دارویی عنوان شد

برای کشور فراهم نماید و درآمد ناشی از صادرات گیاهان دارویی و ارزش افزوده باالیی را در صادرات گیاهان دارویی  تواند میمراحل اولیه 

 . کمک بزرگی به زنجیره ارزش افزوده و اقتصاد استان و کشور باشد تواند میمحصوالت فرعی مراتع 

   بسیاری از اراضی دیم فقط به خاطر حفظ  .نمایدبخش کشاورزی ما و به ویژه کشاورزی دیم باید به سمت کشت گیاهان دارویی حرکت

که این امر فرسایش خاک را تشدید خواهد کرد و یا کاشت محصولی مانند  شوند میمالکیت توسط کشاورزان هر ساله شخم و آماده سازی 

ان دارویی همچون آویشن، توان با کشت گیاه گندم و جو که عملکرد قابل توجهی ندارد هیچ بازده اقتصادی به همراه نخواهد داشت و لذا می

 .ایجاد نمود در استان درآمد ارزی باالیی%  50حتی با بارش  ..باریجه و

 اولیه و حتی  فرآوریگفت که با یک  توان میو است گیاهان دارویی یکی از معضالت اصلی در حوزه صادرات گیاهان دارویی  فرآوری عدم

ایجاد  برای کشور ارزش افزوده باالیی توان می ،ن هاآدر روند صادرات . .. سماق، کتیرا ومحصوالتی همچون آنغوزه، باریجه، اولیه بسته بندی 

  .نماید

   بیان نموددر ادامه مدیریت محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به طرح تصویب شده توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور :

دارویی در استان را ندارد زیرا در مرحله اول وجود بازار مصرف و فروش از اهمیت کشاورزی اولویت توسعه کشت گیاهان  سازمان جهاد

کشاورزان را ترغیب به  توان میرا فراهم نماییم ن در داخل و خارج کشور برخوردار است و تا زمانی که نتوانیم بازار فروش گیاهان دارویی

  .نمودکشت گیاهان دارویی 

  انشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به مشکل اصلی نبود بازار فروش گیاهان دارویی علمی د هیأتپس از آن عضو محترم

نداشته به کشت گیاهان دارویی  تمایلیکشاورزان  شود میافزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در قبال نبود بازار فروش آن باعث : گفت

حتی وارد شدن سیستم دیم . وارد این عرصه شود تواند میشور فراهم نگردد کشاورز ناین صنعت در کهای  و تا زمانیکه زیرساختباشند 

 . باشد میفروش گیاهان دارویی در کشور  زارمتکی به تولید گندم در کشور نیازمند وجود با

 راهکار گریز از خام فروشی در کشور باشد و  تواند میرویی گیاهان دا فرآوریدانش بنیان در این حوزه و به ویژه بخش های  تمرکز روی شرکت

مشتق دارویی تهیه  25یجه راز گیاه با SIGMAنیا باید به عنوان الگو قرار گیرند به عنوان مثال شرکت برتر دهای  زمینه شرکتدر این 

 .بسیار باال ایجاد نموده استای  کرده است که ارزش افزوده

  و لزوم  9316کمیسیون در سال های  با اشاره مجدد به اولویت برنامه زی، آب و صنایع تبدیلیکمیسیون کشاوردر پایان جلسه رئیس محترم

والن ئتری با حضور کارشناسان و مس ت باید در این زمینه جلسات تخصصیدرات گیاهان دارویی در استان گفاتوجه بیشتر به توسعه ص

اهان دارویی مورد بحث قرار گیرد و اطالعات در این زمینه در سطح استان و محترم برگزار گردد تا بحث زنجیره ارزش و بازار و اقتصاد گی

 . گردد آوری جمعحتی در سطح کشور 

 

 گیرییمهلت پ مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

ات اعضاء حاضر در حیمقرر گردید با عنایت به توض

کمیته تخصصی گیاهان دارویی تحت نظر  ،جلسه

اتاق بازرگانی  صنایع تبدیلیکمیسیون کشاورزی، آب و 

یل و موضوعات در جهت کتش ظرف دو هفته آینده

دارویی به صورت تخصصی در  توسعه صادرات گیاهان

 .ه مورد بررسی قرار گیردتیاین کم

کمیسیون کشاورزی، آب و 

 صنایع تبدیلی
 هفته 2

2 
مقرر گردید اتحادیه محترم گیاهان دارویی طرح ایجاد 

بازارچه و نمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی را حداکثر 

اتحادیه گیاهان دارویی با 

کشاورزی، کمیسیون همکاری 
 هفته 2
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کمیسیون کشاورزی، دبیرخانه  ظرف مدت دو هفته به

اتاق ارائه نماید تا متعاقب آن  آب و صنایع تبدیلی

 .اقدامات الزم صورت پذیرد

 آب و صنایع تبدیلی

3 

به منظور پیگیری خوشه گیاهان دارویی استان 

طی مکاتبه  کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی

با شرکت شهرک ها، طرح مورد نظر را دریافت و پس از 

 .جلسات کارشناسی برگزار نماید بررسی طرح،

صنعتی با های  شرکت شهرک

، کمیسیون کشاورزیهمکاری 

 آب و صنایع تبدیلی

 هفته 2

 

 :حاضر در جلسه اعضاء
رضوانی  ،غالمی ،رضوی خبیر ،کدخدایی ،قدمی ،اردکانیان ،موسوی نژاد ،موسی پور ،خسروی ،صادقیان ،عیدی زاده ،صادقی ،شریعتی مقدم: آقایان

 مظفری ،دالوری ،مقدم

 ، آستانیسبزواری ،بنایی ،حسینی :ها خانم

 :غایبین جلسه
 ،مویدی ،میری ،مروارید ،فرامرزی، سنوئی ،دوراندیش ،دانشور،خسروی ،صراف ،سلطانی ،فارسی ،سراج احمدی ،داوری ،تازیکی ،اشرفی ،اورعی زارع

 میرحسینی ،عسگرزاده

 :میهانان حاضر در جلسه
 رضاییان ،نامقی نژاد محمد،پورعباس،رضازاده ،ائی نیارض ،گازران


