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گفتوگوی چالشی

بررسی وضعیت «گیاهان دارویی» کشور در میزگرد تخصصی «طبیعت ایران»

از رؤیای فتح بازارهای جهانی تا چشمانتظاری
برای تدوین استاندارد!

«طبیعـت ایـران» در سلسـله مباحـث
کارشناسـی و برگـزاری میزگردهـای تخصصـی ،ایـن
بـار وضعیـت تولیـد و عرضـه گیاهـان دارویـی کشـور را در کانـون
توجـه قـرار داد و مسـائل و مشـکالت و نقـاط ضعـف و قـوت این حـوزه را
بـا حضـور کارشناسـان مربوطـه به بحث و بررسـی گذاشـت .دکتـر غالمرضـا امین،
اسـتاد دانشـکده داروسـازی دانشـگاه تهـران ،دکتر پیمـان یوسـفیآذر ،مشـاور وزیر جهاد
کشـاورزی و مجـری طـرح ملـی گیاهـان دارویـی ،دکتـر فریبـرز غیبـی ،رئیـس جنگلهـای
خـارج از شـمال و مجـری طـرح ملی گیاهـان دارویی در سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و آبخیزداری
و دکتـر فاطمـه سـفیدکن ،معـاون پژوهش ،فنـاوری و انتقـال یافته مؤسسـه تحقیقات جنگلهـا و مراتع
کشـور ،بـه میزبانـی دکتـر بهلول عبـاسزاده ،رئیس بخـش گیاهان دارویی مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و
مراتـع کشـور ،در این میزگرد حضور داشـتند .بررسـی مزیت نسـبی گیاهـان دارویی در ایـران ،چگونگی
اقتصـادی کـردن چرخـه تولیـد ایـن گیاهـان و عرضه آنهـا به بازارهـای داخلـی و خارجی ،لـزوم تدوین
اسـتانداردهای مربوطـه و غیـره ازجملـه مسـائلی بـود کـه مورد بررسـی قـرار گرفت.
طبیعت ایران :از نظر شما مزیت نسبی گیاهان دارویی در ایران چیست؟
دکتـر امیـن :ویژگـی دارویی بودن گیاهان موضوعاتی را مطرح میکنـد که عبارتند از .1 :وقتی
گیاهی بهعنوان «گیاه دارویی» مطرح میشـود در حقیقت یک گیاه دارویی رسـمی اسـت
یــا خیــر؟  .2آیــا ایــن گیــاه در میــان گذشــتگان مــا اعــم از نوشــتهها و
اطالعــات منتقــل شــده بهصــورت سینهبهســینه نیــز بهعنــوان
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گیــاه دارویــی معرفــی شــده یــا خیــر؟ در حقیقــت پرســش اصلــی
ایــن اســت کــه چقــدر از ایــن گیاهــان دارویــی بهصــورت
رســمی تأییــد و در سیســتم اطالعــات دارویــی کشــور و دنیــا
وارد شــدهاند؟ و اطالعــات مربــوط بــه ایــن گیاهــان را چگونــه
میتــوان بهدســت آورد؟
خوشـبختانه در ایـران و کشـورهای منطقه ،تنـوع آبوهوایی از
مزیتهـای گیاهـان دارویـی اسـت؛ بهطوریکـه از بیـن  13اقلیـم
دنیـا بهصـورت کلـی  5اقلیـم در ایـران وجـود دارد .در هـر اقلیـم
تعـداد زیـادی از ایـن گونههـای گیاهی حضـور دارند کـه میتوانند
بهطـور رسـمی در سیسـتم دارویـی ایـران وارد شـوند .همچنیـن
امـکان سـازگاری گونههـای وارداتـی از دیگر مزیتهای کشـور ما
در حـوزه گیاهـان دارویی اسـت.
دکتر یوسـفیآذر :پاسـخ به این سـؤال را میخواهم در دو بخش بیان
کنـم؛ یکـی اینکـه مزیت کشـور ما چیسـت و آیـا ما بایـد در بخش
«خودروسـازی» سـرمایهگذاری کنیم؟ بنده قبل از ورود به این بحث
واقعـ ًا میخواهــم ایــن موضــوع را مطــرح کنم مــا هرگز بــه گیاهان
دارویــی بهعنــوان یــک مزیــت نســبی در کشــور نــگاه نکردهایــم و
فقــط حرفــش را زدهایــم! دهههاســت کــه فقــط میگوییــم گیاهــان
دارویــی عالــی اســت و غیــره ،حــال ســؤال ایــن اســت کــه مزیــت
نســبی کشــور مــا در تولیــد چــه چیــزی اســت؟ آیــا مــا بایــد
ســرمایه کشــور را در بخشهایــی ماننــد خودروســازی متمرکــز
کنیــم؟ ایــن شــرکتها همیــن دو ســال پیــش هــزار میلیــارد تومــان
کمــک گرفتنــد تــا ســرپا بماننــد! حــال اگــر گفتــه شــود کــه 200
میلیــارد تومــان بــه بخــش گیاهــان دارویــی اختصــاص پیــدا کنــد،
آیــا چنیــن اتفاقــی خواهــد افتــاد و ایــن موضــوع را میپذیرنــد؟!

حــدود ده ســال پیــش در محضــر اســاتید حــوزه منابعطبیعــی و
دوســتان داروســاز بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه یکــی از مزیتهــای
نســبی درجــه یــک یا دو کشــور مــا گیاهــان دارویی اســت .بــه همین
دلیــل بایــد از صــرف کــردن ایــن همــه پــو ل و ســرمایه بیهــدف و
بیهــوده در برخــی صنایــع پرهیــز کنیــم .مــا در صنعــت خودروســازی
چگونــه میخواهیــم بــا خودروســازان آلمانــی یــا شــرکتهایی ماننــد
تویوتــا رقابــتکنیــم؟ مــا هیچوقــت خودروســاز نخواهیــم شــد!
هیچوقــت؛ کشــوری مثــل آلمــان در حــوزه نوشــیدنی مثــل کوکاکــوال
و پپســی وارد رقابــت نمیشــود و میگویــد مــن هیچوقــت حریــف
کوکاکــوال و پپســی نخواهــم شــد! ولــی مــا میآییــم بــا صــرف
میلیاردهــا تومــان زمــزم و غیــره تولیــد میکنیــم؛ غافــل از اینکــه
زمــزم مــا چــه مزیــت نســبی نســبت بــه کوکاکــوال و پپســی دارد؟
مــا بایــد برخــی واقعیتهــا را در حــوزه برنامهریــزی بپذیریــم .اگــر
پنــج راهبــرد بــرای تولیــد در کشــور برشــماریم ،قطعـ ًا یکــی از آنهــا
گیاهــان دارویــی اســت .چــون مــا اقلیمــش را داریــم و خــاک و تنوع
ا از دوســتان
گیاهــی در کشــور ایــن امــکان را بــه مــا میدهــد .مث ـ ً
تحقیقاتــی میشــنویم کــه گیاهــی را در کشــور شناســایی کردهانــد
کــه بیــش از شــش درصــد اســانس دارد .ســؤال ایــن اســت کــه

گیاهــان
دارویــی نســبت بــه
ســایر حوزههــای کشــاورزی و
صنعتــی مــا چــه مزیتــی دارنــد؟ ایــن
گیاهــان در شــرایط فعلــی تغییــرات اقلیمــی
کشــور بهتریــن گزینــه پیشــنهادی هســتند چــون
نیــاز بــه آب کمــی داشــته و قابلیــت ســازگاری دارند.
میتــوان زعفــران را بــا کمتریــن هزینــه و آب تولیــد
کــرد .یــا باریجــه در مرتــع بــا کوچکتریــن اقــدام احیــا
و تولیــد میشــود .اگــر دو ســال مرتــع قــرق شــود بــدون
هزینــه و بــا یــک بذرپاشــی ســاده پوشــش
گیاهــی آن کامــل میشــود .بایــد
سیاســتگذاریها را در بخــش
گیاهــان دارویــی بازنگــری و مرور
کنیــم .در حــوزه درونبخشــی بــا
کمتریــن هزینــه میتــوان ارزش
افــزوده قابــل قبولــی را ایجــاد
کــرد .میتــوان بــا کمتریــن
فشــار بــه منابــع ،آویشــن ،گل
محمــدی و ســایر گونههــا
را بهصــورت دیــمکاری تولیــد
کــرد .بیــش از شــصت درصد
گیاهــان دارویــی را میتوان
بهصــورت دیــم تولیــد
کــرد .امــا متأســفانه
بــه ایــن

مزیتهــا توجــه نشــده و بــرای صنعتــی کــه میتوانــد درآمــدزا
باشــد اهمیتــی قائــل نمیشــوند .در طــول پنجــاه ســال گذشــته
هیــچ حمایتــی از گیاهــان دارویــی نشــده اســت .سیاســت
حمایتــی مــا در ســطح کالن از گیاهانــی مثــل زعفــران،
شــیرینبیان و باریجــه در گذشــته چــه بــوده اســت؟
دکتـر غیبـی :اگـر بخواهیم در مـورد مزیت نسـبی گیاهان
دارویـی صحبـت کنیـم بایـد گفت کـه ایـن بخش یک
ظرفیـت و قابلیـت غنـی اسـت کـه متأسـفانه در
کشـور مغفــول مانده و نتوانستهایم آنگونه که
شایسـته و بایسـته اسـت به آن بپردازیم.
در منابـعطبیعـی ،مرتـع محلـی
اسـت که مورد تعلیف
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دام
قـرار میگیـرد .از
لحـاظ قانونـی مراتـع را همیشـه
بهعنـوان منبـع علوفـه مطـرح میکنند و
بـه ارزش قابلیتهایـی کـه در زمینـه گیاهـان
دارویـی دارد ،بیتوجهی شـده اسـت .تنـوع گیاهان
دارویـی مـا بینظیر اسـت و با توجه بـه وضعیت اقلیمی
کشـورمان ،گیاهـان دارویـی میتواننـد جایگزیـن بسـیار
مناسـبی برای فعالیتهای مرتعداری و دامداری لجامگسـیخته
در مراتـع باشـند .طبـق آمارهـای موجـود در مراتـع  2/2برابر
ظرفیـت ،دام حضـور دارد .یکـی از دالیـل اصلـی جـاری شـدن
سـیل در اسـتانهای گلسـتان و چهارمحـال وبختیـاری ،تخریـب
مراتـع بـوده؛ درصورتیکـه گیاهان دارویـی در همـان مراتع بهلحاظ

ایجـاد پوشـش گیاهـی و بهـرهوری ،چندیـن برابـر دام ارزش خواهند
داشـت .مرحوم سـجادیان و آقـای مهندس غالمـی از مرکز تحقیقات
منابعطبیعـی خراسـان رضـوی از گیاه آنغوزه در سـال چهـارم مقدار
 1270کیلوگـرم در هکتـار برداشـت کرده بودند؛ یعنـی  127میلیون
تومان درآمد ناخالص در هکتار برای  4سـال .سـؤال این اسـت که
زراعـت کـدام محصـول یا بهرهبـرداری از کـدام دامـداری در یک
هکتـار میتوانـد اینقـدر سـود داشـته باشـد؟
وزیـر محتـرم وزارت جهـاد کشـاورزی فرمودنـد کـه
دو میلیـون هکتـار دیـمزار کمبـازده در کشـور وجـود
دارد کـه قابـل زراعـت نیسـتند .نکتـه اینجاسـت کـه
وقتـی مراتـع تخریـب میشـوند دو گونه اسـفند و
خارشـتر توسـعه پیـدا میکنند که هـر دو گیاه
دارویـی محسـوب میشـوند .بنابرایـن
بایـد نگـرش در منابـع طبیعـی و
گیاهـان دارویـی چـه
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در بخـش زراعـت و چـه در بخش منابع کشـور برعکس شـود .در
عرصههـای منابعطبیعـی نبایـد در ابتدا بـه دنبال بهرهبرداری باشـیم
بلکـه بایـد اول احیا و توسـعه صورت گیـرد .اگر رویشـگاهها توان
تولیـد داشـتند در آن صورت بهرهبرداری در حد تـوان مراتع یا کمتر
از آن انجـام شـود .اگـر به این نحـو مدیریت کنیم حتم ًا نسـبت احیا
بـه بهرهبرداری مثبت شـده و با گـذر زمان عالوهبر رسـیدن به تولید
کلیماکـس ،امـکان بهرهبـرداری بلندمـدت نیـز میسـر خواهـد شـد.
دکتـر سـفیدکن :وجـود تنـوع اقلیمـی در ایـران یکـی از دالیـل
بهوجودآمـدن گونههـای گیاهـی بومـی و انحصـاری متعدد در کشـور
شـده اسـت .تحقیقات مؤسسه نشـان داده اسـت که برخی از گونههای
دارویـی بومـی و انحصـاری از بسـیاری از گونههای دنیا کـه اکنون در
سـطح تجاری کشـت و فـراوری میشـوند ،از نظر نـوع و میـزان ماده
مؤثره برتری داشـته و ارزش افزوده بیشـتری ایجاد میکنند .برای مثال
آویشـن دنایـی کـه گونـه انحصـاری ایران اسـت هم درصد اسانسـش
از آویشـن باغـی ،کـه گونه تجاری دنیاسـت ،بیشـتر اسـت (حـدود 2
برابـر) هـم میزان تیمول بیشـتری (حـدود  70تـا  90درصـد) دارد که
باعـث برتـری کیفیـت اسـانس آن نسـبت بـه آویشـن باغی میشـود.
ایـن یکـی از مزیتهـای نسـبی گیاهـان دارویـی ایـران اسـت یعنـی
وجـود گونههـای دارویی انحصـاری با کمیت و کیفیت مناسـب از مواد
مؤثـره کـه میتواند در بـازار جهانی بـا محصوالت مشـابه رقابت کند.
مزیت دوم نیاز آبی پایین گیاهان دارویی نسبت به بسیاری از
محصوالت زراعی است .به علت کمتوقع بودن گیاهان دارویی در شرایط
بحران کمآبی در کشور و افت سفرههای آب زیرزمینی،کشت گیاهان
دارویی میتواند با مصرف آب بسیارکمتر ،ارزش افزوده باالتری را تولید
کند .برای مثال تحقیقات مؤسسه در مورد گونههای مختلف مرزه نشان
داده ،تحت برخی شرایط تغذیهای از کشت یکی از گونههای انحصاری
مرزه در ایران در یک هکتار  100تا  110لیتر اسانس بهدست میآید.
اگر قیمت هر لیتر اسانس مرزه را حدود سیصد هزار تومان در نظر بگیریم
یعنی حدود سی میلیون تومان از فروش اسانس مرزه از یک هکتار
بهدست میآید که در مقایسه با یک هکتار کشتهای زراعی معمولی
بسیار باالست.
دیدگاه بنده هم این است که حوزه کشاورزی یک تجدیدنظر جدی
نیاز دارد .از چندمحصول راهبردی که بگذریم بحث خودکفایی در سایر
محصوالت کشاورزی را باید کنار گذاشت .کشور ما در حدی آب ندارد
که بخواهیم در هر محصول کشاورزی خودکفا بشویم .با توسعه کشت
گیاهان دارویی ،همزمان با مصرف آب کمتر ،میتوان شغل و درآمد بیشتر
ایجاد کرد .به عبارت دیگر باید جایگزینی برخی کشتهای معمول با
کشت هدفمند گیاهان دارویی مورد توجه جدی قرار گیرد .البته این که
چه گیاهانی را بکاریم هم باید با دقت و توجه به کلیه اصول علمی و
شناخت بازار صورت گیرد.
یک موضوع دیگر که در گیاهان دارویی کشور یک مزیت محسوب
میشود ،سابقه تاریخی و فرهنگی دیرینه در ایران است .دانش بومی و
طب سنتییا طب ایرانی ،باعث آمادگی پذیرش مصرف گیاهان دارویی در
جامعه شده است .البته توجه روزافزون جامعه و بازارهای جهانی هم به

همین سمت است .یعنی این گرایش فقط در کشور ما نیست ،بلکه جهانی
است .کل بازار دنیا این آمادگی را دارد که محصوالت طبیعی و گیاهی
استاندارد و با کیفیت را جایگزین مواد شیمیایی کند و این مسیر را برای
صادرات فراوردههای حاصل از گیاهان دارویی از ایران باز میکند.
دکتـر عبـاسزاده :در ایـن حـوزه یکـی دیگـر از ظرفیتهـا ،در
زمینـه علمـی و نیروی انسـانی اسـت .بهنظرم در کشـور مـا نیروی
تحصیلکـرده و فنـی یـک قابلیـت ویـژه محسـوب میشـوند کـه
بایـد از توانشـان اسـتفاده کـرد .همچنین بایـد شـرکتهای فعال و
سـرمایهگذاریهای هرچنـد اندکـی کـه در زمینـه گیاهـان دارویی
صـورت گرفتـه را نیـز به مـوارد یادشـده اضافـه کرد.
طبیعـت ایـران :چگونـه میتـوان گیاهـان دارویـی را به یـک اقتصاد
تبدیـل کرد؟ بهعبارتـی برای اینکه گیاهان دارویـی بهلحاظ اقتصادی
در کشـور بـه جایـگاه واقعـی و قابل قبولی برسـد چـهکار باید کرد؟
دکتر یوسفیآذر :به نظر من این سؤال یکی از مهمترین سؤاالتی است
که باید به آن پاسخ دهیم.
اگر ما میخواهیم گیاهان دارویی را به اقتصاد تبدیل کنیم باید
بهصورت سیستم کسبوکار و نگاه زنجیرهای با این موضوع
برخورد کنیم .به غیر از این اگر بخواهیم همان نگاه تولیدمحور یا
کشاورزی تولیدی داشته باشیم ،درجا خواهیم زد و مطمئن ًا این حوزه،
به یک اقتصاد تبدیل نخواهد شد .تغییر نگاه از کشاورزی تولیدی
به کشاورزی  Agro businessیا کشاورزی کسبوکار باید
محور قرار گیرد .در این نگاه باید مرحله تولید یا تأمین ،فراوری،
بازار ،تحقیقات و طراحی حلقههای بههم پیوسته درنظر گرفته شوند
تا بتوان گیاهان دارویی را به یک تجارت و اقتصاد تبدیل کرد.
اولین نکته این است که تولید باید براساس استانداردهای واقعی و
مبتنی بر نیاز جامعه انجام شود .معمو ًال در این نگاه نیازسنجی از
بازار و تحقیقات شروع میشود؛ یعنی باید براساس نیاز جامعه و
بازار ،یافتههای تحقیقاتی و تولید انجام شود .دومین نکته ،داشتن
رویکرد بینالمللی به موضوع بازار گیاهان دارویی است .ما نباید
فقط معطوف به بازار داخلی کشورمان باشیم .در یک اقتصاد پایدار،
حرف اول را بازار مصرف میزند .سومین نکته این است که تولید
باید استاندارد باشد.
دکتر غیبی :بهنظر بنده برای اقتصادی کردن گیاهان دارویی اولین موضوع
شناسایی آن دسته از گیاهان دارویی است که توجیه اقتصادی دارند.
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،گونههای اولویتدار را مشخص
کرده است .ما باید بدانیم از این همه گیاه دارویی کدا م دارای توجیه اقتصادی
بوده ،کدامیک ماده مؤثره خاص دارند و قابل سرمایهگذاری هستند؟ فکر
میکنم یکی از اولویتهای ما باید سرمایهگذاری در زمینه گیاهان دارویی
ی باشد .دومین مسئله کشت و اهلی و زراعی کردن آنهاست؛ زیرا
انحصار 
اکنون متأسفانه برداشت از طبیعت زیاد شده است .با توجه به اینکه امسال
بازار گیاهان دارویی اندکی رونق گرفته ،دو برابر سال گذشته صادرات

انجام شده
و اکثر این گیاهان از عرصههای
منابع طبیعی برداشت شدهاند که تعداد
زیادی از این برداشتها غیرمجاز و غیراصولی
بوده و متأسفانه تخریب عرصههای طبیعی را بهدنبال
داشته است .طبق بررسی همکاران ما در سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری ،در کشور ،برای عرصههای طبیعی ،گاه
تا بیش از  10برابر حدمجاز مجوز صادرشده است و امکان
کنترل برداشتهای غیرمجاز و خردهفروشیها نیز وجود ندارد.
بنابرایـن بایـد در زمینـه گیاهانـی کـه میخواهیـم اقتصـادی
شـوند ،بهرهبـرداری از طبیعـت را بهصـورت کنترلشـده انجـام
دهیـم و بیشـتر ب ه سـمت زراعی کـردن آنهـا برنامهریـزی کرده و
حرکـت کنیم.
دکتر سفیدکن :واقعیت
این است که اگر بخواهیم
در کشور اجرایی و عملیاتی
فکر کنیم ،ابتدا باید
در مورد چند
گیاه دارویی
ا سا سی
متمر کز

شده و مشکالت موجود در راه توسعه آنها را حل کنیـــم .درحالحاضر
حداقل  3گیاه دارویی مشخص داریم که سالهای سال است مردم
میکارند یا بهرهبرداری میکنند و بازار داخلی و خارجی برایشان داریم.
این گیاهان زعفران ،گل محمدی و شیرینبیان هستند .مهمترین کار ابتدا
این است که مشکالتی که در دل این کشت و صنعتها هست را حل
بکنیم .بهنحویکه ضمن حفظ بازار فعلی در دنیا ،بتوانیم بازار این
محصوالت را توسعه دهیم .برای مثال ایران اولین و بزرگترین
تولیدکننده زعفران در دنیاست .معاونت امور باغبانی وزارت
جهاد کشاورزی اعالم کرده سطح زیر کشت زعفران به صد
و پنج هزار هکتار رسیده است که بهنوبه خود اتفاق
خوبی است .ولی از طرف دیگر واقع ًا سهم ایران
در تجارت جهانی زعفران چقدر است؟
ال دنیا چقدر ایران را در زعفران
اص ٌ
میشناسد؟ ما همچنان
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 77 1397

داریم زعفران را به صورت فلهای
صادر میکنیم و اسپانیا یا امارات آن
را میخرند ،بستهبندی میکند و ارزش
افزوده اصلی نصیب آنها میشود .چرا
ما این مشکل را حل نمیکنیم؟ واقع ًا
اینقدر پیچیده است؟ اگر همین گیاهانی
را که االن داریم و بازارهای آنها
وجود دارد بتوانیم مشکالتش را حل
کنیم شاید خیلی آسانتر از این باشد
که برویم سراغ گیاهی که در دنیا شناختهشده
نیست .مثال دیگر گلمحمدی است .بلغارستان
خیلی دیرتر از ایران کشت گلمحمدی را شروع
کرده است ولی سهم بیشتری از تجارت جهانی
آن را دارد .در بازدیدی که من به همینمنظور از
کشت و صنعت گلمحمدی در بلغارستان داشتم
کل تفاوت با ایران را در یک چیز دیدم :وجود
کارخانجات متعدد اسانسگیری در کنار مزارع
و البته با سیستم صنعتی صحیح اسانسگیری .در
مناطق وسیعی دو طرف جاده گلمحمدی کشت
شده بود و در یک مسیر  30تا  40کیلومتری دهها
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کارخانه اسانسگیری دیده میشد .کارخانههایی
که همه یک سیستم اسانسگیری صحیح داشتند
یعنی دو اسانس از گلمحمدی میگرفتند که در
علم شیمی به اسانس اول و دوم معروفند و مکمل
هم هستند .این دو اسانس بسته به درخواست
مشتری ،گاه جداگانه فروخته میشوند و گاه
با هم مخلوط شده و به فروش میرسند .این
سیستم اسانسگیریگرچه چیز پیچیدهای نیست
ولی همچنان در صنایع ایران وجود ندارد .صنعت
ما صنعت عرقگیری است ،همان سیستم سنتی
گالبگیری که فقط دستگاههایش استیل شده
و بزرگتر شده است .انتهای گالبگیری هم
هرچه باقی ماند و قابل حل در آب نبود ،میشود
اسانس .این است که تفاوت قیمت اسانس گل
محمدی تولید شده در ایران با گل محمدی
بلغارستان فاحش است .تقریب ًا ما به قیمت یک
سوم تا یک چهارم آنها میفروشیم چون فقط
گالب میگیریم .صادرات گالب با حجم بسیار
زیاد (نسبت به اسانس) هم مشکلتر است و هم
ارزش افزوده پایینتری دارد .منظور من این
نیست که گالب تولید نشود .بههرحال گالب هم
در ایران و هم در کشورهای همسایه مشتریان
خودش را دارد ولی اگر میخواهیم سطح زیر
کشت گلمحمدی را افزایش دهیم و در بازارهای
جهانی هم سهم مناسبتری داشته باشیم باید
به فکر اصالح سیستم صنعتی اسانسگیری
و توسعه تعداد واحدهای صنعتی باشیم.
در مورد شیرینبیانهم مشکالت خاصی
داریم .در حال حاضر دهها کارخانه داریم
که از شیرینبیان عصاره میگیرند ،صادر
میکنند ،بازار دارند ولی االن در حد
یکسوم ظرفیت واقعیشان کار
میکنند .به گفته دبیر اتحادیه تولیدی
صادراتی شیرینبیان ایران ،بیشتر از
دو سوم ظرفیت این کارخانجات
خالی است .چراکه هرچه
شیرینبیان در طبیعت وجود
داشت برداشت کردند و کار
جدی برای کشتآن انجام
نشد .االن شیرینبیان را از
افغانستان وارد میکنند.
منظورم این نیست که
وارد کردن شیرین
بیان خوب نیست.
هر گیاه خامی به ایران

وارد و در اینجا فراوری و صادر شود ،ارزش
افزوده ایجاد میشود .ولی با توجه به اینکه در
افغانستان هم شیرینبیان از طبیعت برداشت
میشود ،چند سال دیگر شیرین بیان آنجا هم
نابود میشود .چرا این مشکل را حل نمیکنیم؟
چرا اقدام جدی برای کشت و یا حداقل احیای
شیرینبیان در رویشگاههایی که از آنها برداشت
انجام میشود ،صورت نمیگیرد؟ تازه مجوز
کارخانههای جدید دیگری هم داده شده است.
حل کردنمشکالت این سه گیاه دارویی بسیار
مهم خیلی هم پیچیده نیست .چرا این اتفاقات
میافتد؟ چه کسی باید برای حل این مشکالت
قدم بردارد که برنمیدارد؟ واقعا بنده هم نمیدانم.
بهنظرم این یکی از مهمترین مسائل است که باید
مورد توجه قرار گیرد.
یک نکته دیگر که دوستان هم بهنحوی
اشاره کردند و من هم به آن اعتقاد دارم این
است که اگر فقط بخواهیم بر بازارهای داخلی
تکیه کنیم گیاهان دارویی به یک اقتصاد تبدیل
نمیشود .البته توجه به نیاز بازار داخل موردنیاز
هست .چون توجه به سالمت جامعه مهم است.
جایگزینکردن داروهای گیاهی با برخی از
داروهای شیمیایی در کشور الزم است .از این
مسیر هم یک سری شغل ایجاد میشود .ولی اگر
بخواهیم گیاهان دارویی را به یک اقتصاد بزرگ
تبدیل کنیم ،باید نیاز بازار جهانی را بشناسیم،
براساس نیاز این بازار و با توجه به ظرفیت کشور
خودمان گیاه و فراورده تولید کرده و در آن بازار
سهم مناسب خود را پیدا کنیم.
یک موضوع دیگر از نظر بنده حرکت
از سمت کشتهای کوچک به سمت
توصنعتهای بزرگ است .البته مشکل
کش 
کشتهای کوچک و فردی در کل کشاورزی ما
وجود دارد و نه فقط گیاهان دارویی ،ولی در
مورد گیاهان دارویی کشت وسیع و مکانیزه و
در کنار آن صنعت فراوری اهمیت بیشتری دارد.
وقتی ما کشتهای کوچک نیمهکتاری ،یک
هکتاری داریم نه امکان بهکاربردن ماشینآالت
کشاورزی و مکانیزاسیون را در آن داریم و نه
امکان تولید وسیع یکنواخت و با کیفیت .اول
اینکه هر مزرعهای محصول خود را در یک
سطحی از استاندارد و کیفیت تولید میکند ،دوم
اینکه ،هزینه تولید بدون استفاده از ماشینآالت
ال به
باالست .محصول این مزارع کوچک معمو ً
واسطهها و دالالن فروخته میشود و گاه با

چند واسطه ،قیمت نهایی بهصورت کاذب باال ارزش واقعی را برای گیاهان دارویی ایجاد کرد.
میرود .ما باید ایجاد کشت و صنعت در گیاهان
دارویی را بهعنوان یک سیاست و راهبرد برای دکتر امین :گیاهان دارویی چندین سیاستی
باالبردن جایگاه اقتصادی گیاهان دارویی مدنظر هستند ،این حقیقت را قبول کنید که اگر شما
این چندین سیاستی را باز کنید آنقدر
قرار دهیم.
موضوع دیگر سیاستهای وزارت بهداشت سازمانها و ارگانهای
هست .شما میدانید که دسته اول داروهایی مختلف درگیر این
که وزارت بهداشت برای تولید آنها مجوز موضوع هستند که فکر
ال در کشورهای نمیکنم هیچ صنعت
میدهد داروهایی هستند که قب ٌ
دیگر ساخته شده باشند .این موضوع بسیاری دیگری اینقدر درگیری
از شرکتهای داخلی را به این سمت سوق داشته باشـــد و این
میدهد که از داروهای گیاهی کشورهای دیگر نشــان میدهــد
کپیبرداری کنند حتی چه بسا گیاهمورد استفاده اگر شمـــــا
در آن دارو در ایران وجود ندارد و باید گیاه را برویدبهسمت
توکار کردن آن گیاهــــان
از خارج وارد کرد یا تازه کش 
را در ایران شروع کرد .چنین گیاهی در مقایسه دارویی چه
با گیاهانی که خودمان به صورت بومی داریم کار بزرگی را
نمیتواند مزیتی داشته باشد .در صورتیکه تولید میتوانید در
دارو از گیاهان بومی و انحصاری برای اولینبار مملکت انجام دهید و چقدر نیرو میتوانید بهکار
بهشدت سخت است .منظور بنده این نیست که بگیرید به شرط اینکه همــــه این سازمانها و
ال نباید سختگیری باشد ،باید استانداردها ارگانها حاضـــر به همکاری با یکدیگر باشند.
اص ً
ما جزایر آباد جدا از هم هستیم .این
رعایت بشود .ولی این موضوع نیاز به حمایت
دارد .وزارت بهداشت میتواند آزمایشگاههای جزایر به درد نمیخــورند .باید در حوزه
مطمئنی را برای اینکار درست کند و به گیاهان دارویی مرکزی باشد که بهعنوان
شرکتهایی که از گیاهان بومی و انحصاری دارو هماهنگکننده و اتصالدهنده وزارت جهاد
تولید میکنند کمک کند .وقتی برای اولینبار یک کشاورزی ،دانشــگاه ،وزارت بهداشت ،درمان
گیاه بومی در ایران کشت و فراوری میشود ،و آموزش پزشکی ،استاندارد و بــــازار
بهتر وارد بازار جهانیمیشود ،چون نمونهاش در بهخصــوص بازار صادرات عمل کند .االن
خارج از ایران وجود ندارد .این نکته در عین کشورهای اطراف ایران برای خرید گیاهان
حال که بهنظر کوچک میرسد بسیار مهم است ،دارویی از ما گواهی اروپا ( ،)CEایزو و سایر
چون میتواند مسیری را ایجاد کند برای کشت و استانداردها را میخواهند.
مسئله بعدی آموزش صحیح و اصولی
تولید تعدادی از گیاهان دارویی انحصاریایران که
میتوانند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند .کاردانان و کارشناسان بخش کشاورزی و
اگر در ایران از آویشن باغی یا مریم گلی که تربیت و بهرهگیری از مسئوالن فنی برای
هزار جای دیگر هم وجود دارد فراورده تهیه شود ،بخشهای مختلف گیاهان دارویی از مزرعه
مصرف آن در نهایت در بازار داخلی است ضمن تا کارخانجات و مصرف است .همچنین
ال کمبود مکانیزاسیون از دیگر موانع اقتصادی
اینکه اگر این گیاه در ایران کشت شود معمو ً
ماده مؤثره و عملکردش نسبت به رویشگاه گیاهان دارویی محسوب میشود .ترغیب،
اصلی پایینتر است و محصوالت حاصل از تشویق و راضی نگ ه داشتن بخش خصوصی
این گیاهان در بازارهای جهانی قابل رقابت با برای سرمایهگذاری هم از دیگر مواردی است
محصوالت سایر کشورها نیستند .ولی اگر روی که باید به آنها توجه شود .سیاستگذاری
گونههای بومی و انحصاری خودمان متمرکز همراه با ترغیب و تشویق شرکتهای مختلف
بشویم و البته در آن طرف مرزها هم تبلیغاتش برای استفاده از گیاهان دارویی و ماده مؤثره
را داشته باشیم و بازارش را هم حفظ کنیم و آنها در صنایع غذایی ،دارویی ،آرایشی و
نگذاریم مثل زعفران بشود اینگونه بهتر میتوان بهداشتی وظیفه ستاد گیاهان دارویی است.

طبیعت ایران :این هماهنگی بین ارگانهای
مختلف کجا و چگونه باید انجام شود؟ آیا باید
در سطح ملی باشد؟ آیا ستاد گیاهان دارویی
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
توانسته این نقش را ایفا کند؟
دکتر امین :به نظر من توانسته و این ما هستیم که
باید این ستاد را تقویت کنیم .ما باید اطالعات
بدهیم و حمایت کنیم .سازمانهایی در حاشیه
این ستاد حضور دارند اما این ستاد در اصل
مرکزی با ده نفر پرسنل است .بنده فکر میکنم
تمام سازمانها باید پرسنل این سازمان باشند و
همه در برابر آن مسئولیت داشته و کمک کنیم.
طبیعت ایران :برای بازارهای داخلـــی و خارجی
چه فکری باید کرد؟ برنامهریزی و اجرا چگونه
باید باشد؟
دکتر غیبی :یکی از مهمترین بخشهای
یاستکهمتأسفانه
برنامهریزی،بازاریابیوبازرگان 
مغفول مانده است .ابتدا باید یک برنامهریزی کلی
در کشور صورت گیرد .از تولیدکننده در سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان
جهاد کشاورزی میزان توانایی تولیدشان را جویا
شوند و براساس میزان عرضه و تقاضا ،وضعیت
بازار هم مشخص شود تا مثل آلوئ هورا ،محصول
روی دست بهرهبردار نماند ،بنابراین بازاریابی در
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داخل
و خارج،
مسئله بسیار مهمی
است .باید برنامه هر
بخش مشخص شود .به
نظر بنده ستاد گیاهان دارویی
نتوانسته کار را به سرانجام برساند.
چرا براساس سند ملی گیاهان دارویی،
وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته افزایش
سطح تولید  500هزار هکتار را در برنامه
ششم توسعه لحاظ کند و  250هکتار در
نظر گرفته شده است؟ درحالیکه ستاد گیاهان
دارویی بهعنوان یک ستاد باالدست برای
وزارت جهاد کشاورزی تا پایان افق 1404
زراعت  500هزار هکتار را تعیین کرده بود.
دلیلش این است که شاید کار کارشناسی نشده
بود .به نظر بنده برای رونق گیاهان دارویی
تشکیل بانکهای اطالعاتی برای همه افراد
و همه محصوالت از مهمترین کارهایی است
که باید در برنامه کار مجری محترم گیاهان
دارویی یا ستاد گیاهان دارویی قرار گیرد و
همه باید عضو این بانکهای اطالعاتی باشند.
امسال محصوالت چند طرح توسعه
روی دست بهرهبرداران ماند و در فروش
آنغوزه و برخی محصوالت مشکل داشتند.
وجود واسطهها و داللها هم یکی دیگر
از مشکالت است .همینطور اتحادیهها
بهجای صنفی عمل کردن بیشتر بهصورت
باندی عمل میکنند و بهرهبرداران خردهپا
متضرر میشوند .دولت باید بهعنوان یک
تسهیلگر و کمککننده عمل کند و بخش
خصوصی نباید دولت را رقیب خود بداند.
دکتر یوسفیآذر :ما با بازار داخلی و
خارجی مواجه هستیم و باید با هر
دو حوزه درست و اصولی برخورد
کنیم .در داخل مرزها ظرفیتسازی
نکردهایم؛ نیروی انسانی و
کارشناس بازرگانی خوب
تربیت نکردهایم؛ کارشناس
بازرگانی بینالمللی هم
که زبان بازار را
بلد باشد و
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بتواند انگلیسی هم مذاکره کند ،نداریم .در
حوزه بینالمللی فاقد استراتژی هستیم .باید
بازار را به دست اهلش بسپاریم .همه نباید
در تمام حوزهها وارد شوند .االن تولیدکننده
میخواهد کارخانه بزند .کارخانهدار هم
میخواهد صادر کند و این اصال کار اصولی
و درستی نیست.
دکتر امین :ما هنوز از الک سنتی خود خارج
ال بنده چیزی را قبول ندارم
نشدهایم .یعنی مث ً
یا نمیخواهم به آن فکر کنم .قالبهای سنتی
در بازارهای داخلی این اجازه را به ما نداده
که بتوانیم فکر دیگری بکنیم .ظرفیت بازارهای
داخلی هنوز شناسایی نشده و مطالعهای
در این زمینه صورت نگرفته است .همچنین
سازمانها و تولیدکنندگان مختلف هر کدام

برداشت متفاوتی از وضعیت بازارهای داخلی
و خارجی دارند .بهعبارتی برداشتها متفاوت
است و برداشتی که بنده از بازارهای داخلی
دارم ،همکار بنده در جای دیگر ندارد .ما این
ظرفیتها را نمیشناسیم.
بنـده فکـر میکنـم بـرای موفقیـت بهتـر
اسـت به سـراغ تحقیقاتـی برویم کـه به نتیجه
رسـیدهاند .در حقیقـت بیاییـم گیاهانـی را
توکار و بهرهبـرداری قـرار دهیم
مـورد کشـ 
کـه همیـن االن مطمئـن هسـتیم میتواننـد
بازارهـای داخلـی و خارجی مطمئنی داشـته
باشـند .مهمتر از همه اینکـه بپذیریم صادرات
یـک کار حرفـهای ،علمـی و فنـی اسـت.
طبیعت ایـران :اگر بخواهیـم در حوزه گیاهان
دارویـی بیـن علـم و عمـل ارتبـاط برقـرار

کنیـــم یا بهعبارتـــی همه فعاالن این حوزه
اعـم از کشـاورزان ،بهرهبرداران ،شـرکتها،
عطاریهـا و غیـره را دانشمحـور کنیـم و
از دانـش بسـیاری کـه در مرکـز تحقیقـات،
دانشـگاهها و غیـره وجـود دارد بهرهمنـد
سـازیم ،ایـن کار چگونـه امکانپذیر اسـت؟
دکتـر امیـن :اول بایـد ببینیـم کـه در بخـش
دارویـی ،غذایـی ،آرایشـی و بهداشـتی یـا
صـادرات چـه اسـتانداردهایی الزم داریـم.
سـازمانها هـم بایـد سنگهایشـان را بـا
یکدیگـر وا بکننـد! میخواسـتند بخشـی از
اسـتانداردهای غذایـی را از وزارت بهداشـت
و درمـان جـدا کنند و به سـازمان اسـتاندارد
بدهنـد کـه اگـر ایـن کار انجـام میشـد قطع ًا
نظـارت بهصـورت کامـل برداشـته میشـد.

بنابرایـن خـود ایـن سـازمانها بایـد بـرای
اجرای اسـتانداردهای موجود هماهنگی الزم
را داشـته باشـند.
بهعنوانمثـال اسـتاندارد بـرای گیاهـان
دارویـی اعـم از بسـتهبندی ،تولیـد دارو
و لـوازم آرایشـی ،بهداشـتی در سـازمان
غـذا و دارو یـک چیـز اسـت و در سـازمان
محیطزیسـت یـک چیـز دیگـر .بـا ایـن
شـرایط بخـش خصوصـی دچار سـردرگمی
میشـود .یکـی از راههـای ترغیـب بخـش
خصوصـی به همـکاری با بخشهـای دولتی
و علمـی ،درسـت کـردن و یکسانسـازی
تعاریـف قانونـی مـا در ایـن حـوزه اسـت.
تحقیقـات سـازمانهای تحقیقاتـی،
دانشـگاهها و مؤسسـات پژوهشـی هـم باید
کاربـردی بـوده و مـورد نیاز جامعـه و بخش

خصوصـی باشـد .اگـر قـرار اسـت آویشـن
دنایـی جایگزیـن آویشـن باغـی شـود بایـد
اسـتانداردهایی اعـم از بررسـی آلودگیهای
میکروبـی ،وجـود فلـزات سـنگین ،ایمنـی
توکسـیکولوژی ،فارماکولـوژی ،بالینـی و
پـس از برداشـت را بگذرانـد .بنابرایـن
سـازمانهای تحقیقاتـی و دانشـگاهی بایـد
در بررسـی و تأییـد اسـتانداردهای مربوطـه،
بـه جامعـه گیاهان دارویـی کمک کننـد .باید
آزمایشـگاههای مجهـز و متمرکـز اسـتاندارد
بـرای ارائـه خدمـات بـه بخـش خصوصـی
وجـود داشـته باشـد.
دکتـر یوسـفی :بسـیاری از داروهـای گیاهی
اسـتاندارد تولید نمیشود؛ چون تولیدکنندگان
امکانـات الزم را ندارنـد .هیچکسـی هـم بـه

عطاریهـا نظـارت نمیکنـد؛ نه سـازمان غذا
و دارو ،نـه وزارت صنعـت ،معدن و تجارت و
نه جهاد کشـاورزی .فقط اتحادیه صنفیشـان
ناظـر اسـت .البته اعلام شـد وزارت صنعت،
معـدن و تجارت نظـارت خواهد کـرد که این
خبـر هـم تکذیـب شـد .قطعـ ًا اولیـن مـورد
تدویـن اسـتانداردها و دوم اجبـاری کـردن
همیـن اسـتانداردها .اسـتانداردها در داخـل
کشـور اجباری نیسـت بلکه داوطلبانه اسـت،
اما بایـد اجباری شـود.
طبیعـت ایـران :آقـای دکتر یوسـفیآذر شـما
بهعنـوان مجـری طرح ملـی گیاهـان دارویی
چـه حمایتهایـی را میتوانیـد بکنیـد؟ چـه
برنامههایـی در زمینـه اسـتاندارد داریـد؟
دکتـر یوسـفیآذر :االن بنـده حاضـرم بـا

اسـتاندارد مکاتبه کـرده و اسـتاندارد زعفران
را اجبـاری کنـم .اصلاً بایـد از خُ رد شـروع
شـود .مثلاً آن چیـزی کـه در عطـاری بهنام
ال آویشـن
آویشـن فروختـه میشـود آیـا اص ً
هسـت یـا نـه؟ بنـده بهعنـوان مجـری طرح
ملـی گیاهـان دارویـی حتمـ ًا از طرحهـای
اسـتاندارد حمایـت خواهـم کرد.
دکتر سـفیدکن :مدتهاسـت که نیاز به تدوین
یکسـری اسـتاندارد در حـوزه گیاهـان
دارویـی و فراوردههـای آنهـا بهشـدت
احسـاس میشـود .اینکـه گیاهـی کـه بـه
عنوان دارو اسـتفاده میشـود خودش سـالم
اسـت؟ فلـز سـنگین دارد یـا نـه؟ باقیمانده
سـموم در آن وجـود دارد؟ چگونـه بایـد
صحـت نـام علمـی گیـاه را تشـخیص داد؟
پیگیریهای متعدد متخصصین موضوع باعث
شد که ستاد گیاهان دارویی با مشارکت
سازمان استاندارد و شبکه گیاهان دارویی
کارگروهی برای تدوین استانداردهای مورد
نیاز ملی تشکیل دهد که اعضای هیئت
علمی مؤسسه در آن نقش جدی داشتند .در
این کارگروه اولویت ده تا گیاه ،ده اسانس
و ده عرق برای تدوین استاندارد ملی
تعیین شد .بعد از مدتها تشکیل جلسه و
رفتوبرگشت طرحها ،باالخره زمینه برای
تدوین استاندارد یک گیاه ،یک اسانس و
چهار نوع عرق گیاهی تصویب شد .سازمان
استاندارد که اعالم کرد برای اینکار نه پول
دارد و نه تخصص الزم را .باالخره با کمک
مالی ستاد گیاهان دارویی استاندارد اسانس
مرزه را بنده تدوین کردم و استاندارد آویشن
شیرازی را یکی دیگر از اعضای هیئت علمی
مؤسسه و استاندارد عرقیات را هم دوستان
دیگری از دانشگاهها و مراکز پژوهشی
دیگر بهعهده گرفتند .آخر مگر میشود با
این همه گیاه دارویی و اسانس و عرقیات
موجود در کشور ،برای تدوین استاندارد
اینگونه قدم برداشت؟! از آن مهمتر اینکه
هیچکدام از این استانداردها اجباری نیستند.
البتـه تعدادی اسـتاندارد در کشـور داریم که
در حقیقـت ترجمـه اسـتانداردهای خارجی
هسـتند ،نـه حاصـل بررسـی روی همـان
گیاهـان یـا اسـانسها در داخـل کشـور.
اگرچـه در کشــــور از این اسـتانداردهای

تر جمه
شده اسـتفاده
ولـی
میکنیـم
ممکـن اسـت بـا توجـه
بـه شـرایط اقلیمـی ایـران
خیلـی مفیـد واقـع نشـوند.
ولـی در مـورد عرقیـات هیـچ
اسـتاندارد خارجـی وجـود نـدارد.
دکتـر امیـن :اسـتانداردهای زیـادی
مربـوط بـه گیاه داریـم اما هیچکدامشـان
بـهکار مـا نمیآیـد .اسـتاندارد بایـد
تعریـف شـده و کـد بگیـرد و همچنیـن
اجباری شـود .اسـتاندارد خـود راه و روش
مخصوصـی دارد .مثلاً در مـورد آویشـن
شـیرازی حداقـل بایـد از ده نقطـه در کـوه
و رویشـگاهها نمونـه جمـع شـده و وضعیت
پنـج ،شـش عنصـر سـنگین بررسـی و
همچنیـن تعـداد خصوصیـات گیـاه از قبیـل
شـکل ،آناتومـی ،اسـانس ،باقیمانده سـموم
و غیـره مشـخص شـود .یعنـی اگـر گیـاه
ایـن شـرایط را داشـت در آن صـورت قابل
اسـتفاده اسـت.
دکتـر غیبـی :بـرای پیـاده کـردن اسـتاندارد
بایـد کارشناسـان زبـده در سراسـر
کشـور تربیـت کنیـم .فعلاً شـاید فقـط در
سـازمانهای جهـاد کشـاورزی و مراکـز
تحقیقـات ،معـدود افرادی با این مشـخصات
داریـم و نیاز اسـت کـه کارشناسـان فنی در
ایـن زمینـه آمـوزش داده شـوند.
دکتـر امیـن :مسـئول فنـی اگـر یـک
مهنـدس کشـاورزی باشـد ،آمـوزش
ببینـد و دوره بازآمـوزی نیـز بـرود
میتوانـد مزرعـه را نجـات دهـد.
طبیعت ایران :از وقتی که در
اختیار ما گذاشتید بسیار
سپاسگزاریم.
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