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لزوم توليد گياهان دارويي در ديم زارهای کشور 

* عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران

محمدحسین لباسچی* 

از مواهـب طبيعـي و بهدنبـال آن تغييـرات چشـمگير در اسـتفاده از 
داروهـاي طبيعـي، منجـر بـه ایجـاد نياز بـراي تأميـن و توليد بيشـتر 
و بهتـر گياهـان دارویـي شـده اسـت. تحقيقـات نشـان داده كـه بيش 
از 2300 گونـه از گياهـان كشـور داراي خـواص دارویـي، عطـري، 
ادویه اي و آرایشـي- بهداشـتي هسـتند. به عالوه بيش از یک سـوم از 
ایـن تعداد كـه به عنوان گياهـان دارویي بومـي ایران هسـتند، منحصراً 
در سـرزمين ایـران رویش داشـته و به عنـوان یک ظرفيـت انحصاري 
در كشـور محسـوب مي شـوند. حجم تجارت جهاني گياهـان دارویي 
از 60 ميليـارد دالر در سـال 1996 بـه 100 ميليـارد دالر در سـال 
2010 افزایـش یافتـه اسـت و براسـاس پيش بينـي بانـک جهانـي 
در سـال 2050 گـردش مالـي و تجـارت جهانـي متمركـز و مبتنـي 
بـر گياهـان دارویـي و داروهـاي گياهـي بـه حـدود 5000 ميليارد 
دالر خواهـد رسـيد. رویشـگاههاي طبيعـي جنگلـي و مرتعـي دنيا، 
انـواع گياهـان دارویـي را در خود جـاي داده كه هزاران سـال مورد 
اسـتفاده انسـانها قرار داشـته اسـت. بهرهبرداري از گياهـان دارویي 
خـودرو تحـت عنـوان محصـوالت فرعي جنگلـي و مرتعـي در دنيا 
بـا مدیریـت سـازمان خواروبـار و كشـاورزي ملـل متحـد و دفتـر 
محصـوالت فرعـي جنگلـي انجـام مي شـود. محصـوالت بهدسـت 
آمـده از ایـن طریـق در ایـران، امـروزه بـه هيـچ عنوان پاسـخگوي 
نيازهـاي داروسـازي، صنایـع و سـایر مصـارف داخلـي و خارجي 
نيسـت. از طرفـي وضعيـت خشـكي و خشكسـالي هاي پـي در پـي 
در كشـور، موجـب وضـع محدودیت هایـي در اجازه بهرهبـرداري از 

عرصه هـاي طبيعي شـده اسـت.  
ــه  ــرون بهصرف ــت، مق ــي از طبيع ــان داروی ــعآوري گياه      جم
ــر نابــودي  اســت امــا گياهــان جمــعآوري شــده از طبيعــت عالوه ب
ــتي،  ــوع زیس ــردن تن ــن ب ــاارزش و از بي ــاي ب ــم گونه ه ژرم پالس
ــاالنه  ــرات س ــي، تغيي ــكان آلودگ ــي، ام ــود یكنواخت ــل نب به دالی
ــان  ــوه گياه ــد انب ــز تولي ــي ج ــدود، راه ــدار مح ــرداري و مق بهرهب
ــي  ــان داروی ــت گياه ــذارد. زراع ــاز نمي گ ــزارع را ب ــي در م داروی
ــاي  ــرداري از محيطه ــاي اكولوژیكــي و الگوب ــتفاده از نيازه ــا اس ب
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و  جغرافيایـي  پایيـن  به نسـبت  عـرض  در  ایـران  گرفتـن  قـرار 
برخـورداري از نعمتهـای پاینـده انرژيهـاي نور و حـرارت كافي، 
موجـب پيدایش و رشـد مطلوب گياهـان در بسـياري از منطقه های 
آن شـده اسـت. انرژي هاي فـراوان در ایـن محدوده كيفيـت گياهان 
همـواره  تعيين كننـده،  عامـل  به عنـوان  آب  امـا  داده،  افزایـش  را 
توليـدات گياهـي كشـور را محـدود كرده اسـت. تغييـرات اقليمی و 
پراكندگـی نامناسـب نزوالت آسـماني و كاهش آبهـاي زیرزميني 
و جـاري، تهدیـدي جـدي بـراي آینـده كشـاورزي و توليـدات 
گياهـي در عرض هـاي جغرافيایـي پایين و به ویژه ایران محسـوب 
می شـود. بسـياري از سـازوكارها، گياهـان و وسـایل كشـاورزي 
مـورد اسـتفاده در ایـران متعلـق به كشـورهاي اروپایي با شـرایط 
اقليمـي مرطـوب و ابـري بـا نـور و حـرارت كـم بـوده و عكس 
شـرایط ایـران اسـت. تعييـن و تشـخيص شـرایط اقليمـی ویـژه 
مناطـق مختلـف كشـور، شناسـایي گياهان سـازگار و بـاارزش، 
ابـداع لوازم و ادوات مناسـب كشـاورزي و ابتـكار در روشهاي 
اختصاصي كشـت و پـرورش گياهان دارویي در مناطق خشـک 
و نيمه خشـک، مي تواند موجب شـكوفایي در عرصه كشـاورزي 
به ویـژه دیـمكاري در كشـور شـود. وجـود عرصه هـاي وسـيع 
دیم زارهـاي كشـور، گياهـان دارویـي سـازگار و بـاارزش و 
نيـاز صنایـع مختلـف و داروسـازي، راه توليـد انبـوه گونه هاي 
گياهـي در دیم زارهـا را نشـان مي دهـد. مطالعـات چنـد دهـه 
گذشـته براي شناسـایي مناطـق و گونه هاي مسـاعد دیمكاري 
حاكـي از اسـتعدادهاي توليـد كمـي و كيفـي گياهـان دارویي 
دیـم در كشـور اسـت. گياهان دارویي چندسـاله ضمـن توليد 
اقتصـادي محصـول در دیم زارهـاي مختلـف كشـور، توانایي 
ایجـاد پوشـش دائمي گياهـي، جلوگيري از فرسـایش خاك 

و افزایـش مـواد آلـي خـاك را خواهند داشـت. 

توليدگياهاندارويي  
 رویكـرد چنـد دهـه اخيـر انسـانها در بهر ه برداری بيشـتر 
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مزرعه اسطوخودوس دیم

 مزرعه زعفران دیم در اردیبهشت
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ارگانيک و باكيفيت گياهان دارویي دیم ایران به كشورهاي مشتاق این   
و  توليدكنندگان  نصيب  فوق العاده اي  افزوده  ارزش  محصوالت،  گونه 

دیمكاران محلي خواهد شد. 

ايجادپوششگياهيوجلوگيريازفرسايشخاک
موضـوع اصلـي در دیـمكاري، اسـتفاده صحيح از نزوالت آسـماني و 
برنامه ریـزي توليـد گياهـان دارویـي دیـم سـازگار و باارزش اسـت. 
معمـواًل كشـت دیم در اراضي شـيب دار صـورت مي گيـرد. گونه هاي 
گياهـي دارویـي چندسـاله یـا دائمـي بـا ایجـاد پوشـش گياهـي و 
گسـترش ریشـه هاي عميـق، از فرسـایش خـاك جلوگيـري كـرده 
و ضمـن افزایـش مـاده آلـي، طـي چندیـن سـال، توليد مناسـب در 
اقليم هـای مناسـب براي رشـد خـود را نيز خواهند داشـت. اسـتفاده 
از گياهـان دارویـي چندسـاله، لـزوم رهاسـازي زمين براي یکسـال 
بـه عنوان آیـش، فقدان بهـره وری اقتصـادي زمين هاي دیـم را منتفي 
مي كنـد. در ایـن راسـتا با اسـتفاده دائمـي از اراضي دیـم و بهره گيری 
از گياهـان سـازگار و مفيـد، ضمن حفـظ رطوبت خـاك و جلوگيري 
از تبخيـر سـطحي با ایجاد پوشـش گياهي، هر  سـاله مـاده آلي خاك 

و ظرفيـت جـذب آب نيـز افزایـش مي یابد. 
 انتخـاب مناسـبترین گيـاه یـا گياهـان دارویي بـراي دیمكاري 
دیم زارهـاي  اقليمـي  شـرایط  در 
كشـور از اهميت ویـژه اي برخوردار 
اسـت. ارقـام اصـالح شـده گياهان 
بـراي  معمـواًل  وارداتـي  دارویـي 
كشـت و توليد بـاال در مناسـبترین 
و  شـده اند  توليـد  زراعـي  شـرایط 
در  مناسـب  توليـد  و  توانایـي رشـد 
خشـک  نيمـه  دیم زارهـاي  شـرایط 
كشـور را ندارنـد. بنابرایـن در شـرایط 
دیـم ایـران بایـد از گياهـان دارویـي 
بومـي و سـازگار بـا شـرایط اقليمـي و 
مقـاوم بـه آفـات و بيماري هـاي منطقـه 

اسـتفاده كـرد. 
نتایـج تحقيقـات دیـمكاري گياهـان 
كشـور  تيـپ  دیم زار هـاي  در  دارویـي 
حاكي از اسـتقرار، رشـد و كيفيت مناسـب 
گياهـان  دیـمكاري  ترویـج  اسـت.  آنهـا 
دارویـي بـا روش هاي فنـي و راهبردي همـگام با طبيعـت، راهكاری 
بـراي اسـتفاده بهينه از ظرفيت هاي طبيعي كشـور و تحقـق برنامه هاي 
اشـتغال، توليـد، فـرآوري و ایجـاد ارزش افزوده در جوامع روسـتایي 
و عشـایري محسـوب ميشـود. گونه هایـي ماننـد انـواع آویشـن، 
اسـطوخودوس، رازیانـه، گل راعـي، باریجـه، آنغـوزه، موسـير، زرین 
گيـاه، مریم گلـي، زعفـران، زوفـا، گل محمـدي و غيـره ضمن داشـتن 
سـازگاري و عملكرد مناسـب و اقتصادي، محصولی ارگانيک و سـالم 

در شـرایط دیـم توليـد مي كننـد.

ــاز  ــن ني ــبترین راه تأمي ــا، مناس ــي آنه ــد طبيع رش
بــه گياهــان دارویــي اســت. از ایــن رهگــذر اســتفاده 
حفــظ  و  مرتعــي  و  جنگلــي  رویشــگاههاي  از 
ــت  ــي، مدیری ــاارزش داروی ــاي ب ــم گونه ه ژرم پالس
ــي  ــازي و غذای ــع داروس ــزون صنای ــرف روزاف و مص
ــن  ــد. ای ــد ش ــن خواه ــز تأمي ــي ني ــي و خارج داخل
امــر فقــط بــا برنامهریــزي و مدیریــت صحيــح علمــي 
ــات  ــه تبليغ ــر گون ــه دور از ه ــتيبانيهاي الزم و ب و پش
كاذب، بزرگ نمایــي و فعاليت هــاي مقطعــي دیگــر 

ــت.  ــد یاف ــق خواه تحق

ديمکاريگياهاندارويي
نظـر  از  كشـور  كم بـازده  دیم زارهـاي  وسـيع  سـطوح 
توليـدات ناهمگـون بـا شـرایط طبيعـي، لـزوم انتخاب و 
كشـت گياهـان مناسـب و سـازگار را آشـكار مي سـازد. 
در بررسـي آمـاري سـطح دیم زار هـاي كشـور طـي 35 
سـال از سـوي وزارت جهـاد كشـاورزي، متوسـط نـرخ 
رشـد سـاالنه گنـدم دیم منفـي 0/36 درصد و براي سـطح 
گنـدم آبـي حـدود 1 درصـد افزایـش اعـالم شـده اسـت. 

ایـن بدیـن معنـي اسـت كـه دیم زار هـاي 
كم بـازده در كشـور به دليـل تغييـر اقليـم و 
نامتناسـب شـدن پراكنش باران در بهار رو 

بـه افزایش اسـت.
 انتخاب و كشت گياهان دارویي چندساله 
نياز  كه  منطقه  هر  دیم  شرایط  با  سازگار 
آبي كمتري از غالت دارند مي تواند بهترین 
باشد.  كم بازده  دیم زار هاي  در  جایگزین 
ضمن  چندساله،  دارویي  گياهان  استقرار 
ایجاد پوشش گياهي، مي تواند از فرسایش 
نيز  ساالنه  مكرر  شخم  هاي  از  ناشي 
جلوگيري كند. ترویج این روش زراعت 
دیم گياهان دارویي در عرصه هاي شيبدار 
و غيره در سطوح وسيع، مي تواند تحولي 
در حفظ و احياي اكوسيستم هاي زراعي 
رهگذر،  این  از  كند.  ایجاد  كشور  دیم 
گياهان كاشته شده به دليل ارزش دارویي، 

مي تواند مورد استفاده كشاورزان و بهره برداران محلي قرار  گيرد. 
همچنين محصوالت گياهان دارویي بهدست آمده، عالوه بر امكان 
مانند خشک كردن،  اوليه،  فرآوري هاي  برخي  با  فروش مستقيم، 
افزوده  ارزش  فني،  و  ساده  روش هاي  به  استخراج  و  بسته بندي 
بسياري ایجاد مي كنند. همچنين ایجاد اشتغال در بخشهاي مختلف 
عامل  آمده،  بهدست  دارویي  گياهان  محصوالت  فرآوري  و  توليد 
كشور  دیمكار  زارعان  اجتماعي  اقتصادي،  شرایط  تغيير  در  مهمي 
محسوب مي شود. البته در صورت معرفي و فروش محصوالت سالم، 
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دارويــي گياهــي گونههــاي
چندســالهيــادائميبــاايجادپوشــش
ريشــههاي گســترش و گياهــي
عميــق،ازفرســايشخــاکجلوگيري
کــردهوضمــنافزايــشمــادهآلــي،
ــب ــدمناس ــال،تولي ــنس ــيچندي ط
دراقاليــممطلــوببــرايرشــدخــود
ــتفادهاز ــت.اس ــدداش ــزخواهن راني
ــزوم ــاله،ل ــيچندس ــانداروي گياه
رهاســازيزميــنبــراييکســال
ــدانبهــرهوری ــوانآيــش،فق ــهعن ب
ــي ــمرامنتف ــايدي اقتصــاديزمينه

ميکنــد.
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زادآوری گل محمدی

توليد باریجه در شرایط دیم 

 كشت گل محمدي در اراضي شيبدار و مراتع تخریب  شده
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