
 
 گروه گل و گیااهن زتئینی ، دارویی ، خوراکی و صنعتی 

 
 



: میلیون دالر      وزن: ارزش
 هزار تن

 عملكرد صادرات محصوالت عمده گل و گیاهان خوراکی ، دارویی ، تزئینی و صنعتی 

 گروه کاالیی
تولید سال  درصد تغییرات 96شش ماهه اول سال  97اول  سال  ماههشش 

1396 

ارزش واردات  

 جهان 

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش 2017

تن340 42 41 تن 80 106.5 تن114 150 زعفران تن 236   

ریشه و عصاره  
 بیانیرین ش

هزارتن19 9 -35 4.4 18 4.8 11.7  2733 

گل شاخه بریده و 
 غنچه گل

8.7 1 1 0.2 770 400 
 4.3حدود 

 7909 میلیارد عدد

 9860 - 33 37.5 1.5 4.8 2 6.6 سایر گیاهان زینتی

 40 14.3 10 21 14 24 گیاهان دارویی
143.8 
 33827 هزارتن

 50 81 6 6.8 9 12.3 چای
89 

هزارتن   7002 

غالت ، نباتات )سایر 
علوفه ای ،محصوالت 

...(صنعتی و   
40.4 101.1 23.3 70.5 73.4 43 -------- ------- 

 --------- -------- 42.5 40 93 181 132 253 جمع کل محصوالت گروه 



: میلیون دالر      وزن: ارزش
 هزار تن

 عملكرد صادرات محصوالت عمده گل و گیاهان خوراکی ، دارویی ، تزئینی و صنعتی 

 گروه کاالیی

اول    ماههشش 
 97سال 

شش ماهه اول 
 96سال 

 درصد تغییرات

 مهمترین کشورهای 
هدف صادراتی طی 

 97ماهه اول سال  6

مهمترین کشورهای 
هدف صادراتی طی 

96ماهه اول سال 6  

تولید 

سال 

1396 

ارزش 

واردات 

 جهان 

 کشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش 2017
ارز
 ارزش کشور ش

 150 زعفران
114 
 تن

106.
5 

79    
 تن

41 42 

 34 امارات 37 امارات

تن340 هنگ   29 هنگ کنگ 231.6 
 28 کنگ 

 16.5 اسپانیا 24 اسپانیا
ریشه و 
عصاره  

یرین  ش
 بیان

18.5 4.8 18 4.4 35- 9 

 8.8 امارات 11.7 امارات
19 

 7 آلمان 5.6 آلمان 2733 هزارتن

 0.8 هلند 0.8 هلند
گل شاخه 

بریده و 
 غنچه گل

8.7 1 1 0.2 770 400 
حدود  0.4 ویتنام 4.8  ویتنام

4.3  
میلیارد 

 عدد

7909 
 0.3 عراق 1.7 عراق

سایر  
گیاهان  

 زینتی

6.6 2 4.8 1.5 
37.
5 33 

 2 عراق 4 عراق
- 9860 

 1.2 ترکمنستان 1.2 ترکمنستان



: میلیون دالر      وزن: ارزش
 هزار تن

 عملكرد صادرات محصوالت عمده گل و گیاهان خوراکی ، دارویی ، تزئینی و صنعتی 

 گروه كااليي

اول    ماهه6

 97سال 

ماهه اول  6

 96سال 
 درصد تغييرات

مهمترين كشورهای 

هدف صادراتي طي 

 97ماهه اول سال  6

مهمترين كشورهای 

 6هدف صادراتي طي 

96ماهه اول سال   

توليد 

سال  

1396 

ارزش 

واردات 

 جهان 

 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش 2017

گیاهان 
 دارویی

24 14 21 10 14.3 40 

 5.5 پاکستان 9.4 پاکستان

143.8 
 33827 هزارتن

 4 عراق 6 عراق

 2.3 آلمان 1.3 آلمان

 1.7 ترکیه 0.5 ترکیه

 50 81 6 6.8 9 12.3 چای

 1.3  هند 2.7 عراق
89 
 

 هزارتن
 0.7 ازبکستان 2 هند 7002

 0.7 عراق 1.6 ترکمنستان
غالت ، )سایر 

نباتات علوفه ای 
،محصوالت 

...(صنعتی و   

40.4 101 23.3 70.5 73.4 43 - - - - 

جمع کل محصوالت 
 گروه 

 
254 132 181 93 40 42.5 - - - - 



 تراز تجاری محصوالت عمده گل و گیاهان تزئینی ، دارویی ، خوراکی و صنعتی

 گروه كااليي
 96اول  ماهه6واردات  97ماهه اول  6صادرات  

ماهه اول  تراز  شش
 97سال

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

زعفران         - - - - تن 114 150 

ریشه و عصاره شیرین بیان        11.7 4.8 0.2 0.4 11.5 4.4 

بریده و غنچه گل  گل شاخه       8.7 1 - - - - 

 1.3 3.6 0.7 3 2 6.6 سایر گیاهان زینتی

دارویی  گیاهان       24 14 82.7 48 58.7- 34- 

چای        12.3 9 111.6 23.5 99.3- 14.5 

غالت ، نباتات علوفه ای )سایر 
...(،محصوالت صنعتی   40.4 101 1362.5 2028.4 1322- 1927.4- 

 -1969 -1307 2101 1560 132 253 کل محصوالت گروه  جمع 

هزار تن:وزندالر     میلیون : ارزش  



بازارهای اصلی دارای کاهش صادرات-کاال  

 گروه كااليي

1397ماهه اول  6  مهمترين كشورهای هدف صادراتي طي  

 كشور

مقدار 
 كاهش

ميليون  )
 (دالر

درصد 
 كاهش

 داليل كاهش

 ریشه و  
عصاره شیرین 

 بیان
 20 1.4 آلمان

عدم رشد  صادرات در بازارهایی نظیر هلند و کاهش  
به دلیل  نفوذ سایر کشورها در رقابت در صادرات آلمان 

 واریته های بازار پسند

 گیاهان دارویی
 آلمان

 
 ترکیه

1 
 

1.2 

43 
 

70 

اعمال تحریم های سیاسی و همچنین  مشکل  نقل و  
 انتقال پول از طریق بانک های معتبراروپایی



بازارهای دارای رشد صادرات  –کاال   

مقدار رشد            كشور  گروه كااليي 
 (ميليون دالر)

 درصد رشد

   زعفران
 امارات 

 هنگ کنگ
 اسپانیا

3 
1 

7.5 

8.8 
3.5 
45 

 100 2 عراق سایر گیاهان زینتی 

 ویتنام گل شاخه بریده 
 عراق

4.4 
1.4 

1100 
466 

 پاکستان گیاهان دارویی 
 عراق

3.9 
2 

71 
50 

 33 2.9 امارات شیرین بیان 

 هند چای 
 عراق

0.7 
2 

54 
140 



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت 
 گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی

 

کمبود کانتینرهای حمل 

عدم آشنایی با سلیقه مشتری و درنتیجه کاهش قدرت رقابت در واریته های بازار پسند 

 روند روبه کاهش ریشه  گیاهان دارویی بدلیل برداشتهای بی رویه 

 نبود طرح الگویی کشت مناسب 

 پایین بودن قیمت زعفران در بازارهای هدف بدلیل اختالط با مواد دیگر 

 پایین بودن سهم ایران از منافع و ارزش افزوده و بطور کلی تجارت زعفران علیرغم سهم

 درصدی در تولید 96بالغ بر 



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت 
 گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی

 افزایش سهم واسطه هاللها و صادرکنندگان غیر متخصص درشبکه بازار داخلی و

 خارجی 
هدف بازارهای در ایرانی برندهای از توجهی قابل بخش حضور بودن کمرنگ 

 روشهای از گیری بهره با  زعفران تولید در  افغانستان کشور نظیر جدید رقبای حضور 

  تولید به نسبت کشورها این تحقیقاتی های دربخش اروپایی کشورهای حمایت و نوین

 تولید راندمان افزایش نتیجه در و زعفران

 



.........پیشنهادات در خصوص توسعه صادرات محصوالت   

 
 
 
 
 
 

 

 

نرخ کرایه حمل هوایی ـ اختصاص یارانه در  

تا گمرک خروجی... مشکالت حمل زمینی از محل کشت ،پایانه و  ـ رفع  

تنظیم زمانبندی تولید و حمل، متناسب با نیاز بازارهای خارجیـ   

ورود انفرادی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی و عدم پیروی از یک گیری از ـ جلو  

با تشکیل شرکتهای مدیریت صادرات استراتژی مشترک  

حضور کشورهای جدید و نوپا در در نمایشگاههای تخصصی به منظور اشنایی با ـ شرکت  

 عرصه صادرات گل و گیاه

نمودن طرحهای زیر کشت مناسبـ پیاده   

 

 


