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نقش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در توسعه گیاهان دارویی 

در سلسله نوشتار های قبلی این ستون، بارها ذکر شد که گیاهان دارویی 
غیردولتی  و  دولتی  متعدد  دستگاه های  و  است  بین رشته ای  موضوع  یک 
پتانسیل خدادادی کشور نقش آفرینی می کنند.  این  از  بهره برداری  در توسعه 
همچنین تأکید شد که تبیین صحیح وظایف و رسالت اصلی هر یک از این 
دست اندرکاران و هماهنگی بین آنها نقش کلیدی در اجرای صحیح برنامه های 
کالن گیاهان دارویی در کشور دارد. یکی از نقش آفرینان اصلی این موضوع 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. هدف این سازمان حفظ و 
حمایت، احیاء، توسعه و بهره برداري اصولي از جنگل ها، مراتع، اراضي جنگلي، 
بیشه هاي طبیعي، اراضي مستحدثه ساحلي، حفاظت  و حمایت از آب و خاك 
کشور از طریق مدیریت علمي بر حوزه هاي آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار 
است، همچنین مواردی از قبیل حفظ، حمایت، حراست و بهره برداري اصولي از 
جنگل ها، مراتع و بیابان ها و حوزه های آبخیز کشور،  توسعه جنگل ها و مراتع 
دست کاشت، پارك هاي جنگلي، اصالح و احیای جنگل ها و مراتع مخروبه و 
ترویج زراعت چوب با تأکید بر حفظ ذخایر ژنتیکي و تنوع زیستي گیاهي در 

شرح وظایف این سازمان به چشم می خورد.
عالوه بر این در اسناد باالدستی مختلفی مثل قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصالحیه های بعدی آن، بند ژ 
ماده 38 قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی سال 
1374، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب سال 1395، سند ملی 
توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی، مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب 
سال 1392 و نقشه راه اجرایی آن )1404-1395(، به روشنی بر حفاظت 
از ذخایر ژنتیکی گیاهی در عرصه های منابع طبیعی کشور تأکید شده است. 
اکوسیستم های  در  خود  نقش  ایفای  ضمن  طبیعت،  در  دارویی  گیاهان 
طبیعی، الگویی را از داشته های سرزمینمان به ما نشان می دهند که در صورت 
نیاز بشر به آنها، باید با کشت زراعی در خارج از طبیعت از آنها استفاده شود. 
یکی از مشکالت پیچیده گیاهان دارویی در کشور، برداشت سنتی و دیرینه این 
گیاهان از طبیعت است، برداشت هایی که پیامد آن صادرات مواد اولیه گیاهی 
با نازل ترین ارزش افزوده به خارج از کشور بوده است. اگرچه برداشت بیش 
از حد ظرفیت اکولوژیک برخی گیاهان، همواره عوارضی چون نابودی برخی 
گونه های گیاهی یا رو به انقراض بردن برخی دیگر را در پی دارد، اما همواره 
افزایش صادرات مواد گیاهی خام، به عنوان یک ارزش در جامعه مطرح بوده، 
به طوری که گاهی، خود سازمان نیز ارائه آمار افزایشی صادرات را به عنوان یک 
دستاورد مثبت در کارنامه خود قلمداد می کند. برای این موضوع هم فشارهای 
زیادی بر وزارت جهاد کشاورزی به طور عام و سازمان به طور خاص وارد 
نادر برای برخی  می شود. درخواست برداشت وسیع از گیاهان انحصاری و 
صنایع تبدیلی، درخواست اعتبار و ایجاد صنایع فراوری در استان های مختلف 
بر پایه وجود گیاهان دارویی و محصوالت فرعی موجود در طبیعت، حتی از 
سوی برخی نمایندگان محترم مجلس و درخواست های فراوان برای حذف 

مجوزهای برداشت صادره از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
و آزاد گذاشتن صادرات از جمله این فشارها است. 

ضوابط  و  سیاست ها  ابالغ  و  تدوین  سازمان،  مهم  اقدامات  از  یکی 
بهره برداری و صادرات محصوالت فرعی و  احیاء، توسعه،  ساالنه حفاظت، 
غیرچوبی جنگلی ) گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی( است. در این ابالغیه ها، 
محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی از نظر حفاظت، بهره برداری و صادرات به 
چند گروه غیرمجاز، مجاز مشروط و مشترك بین منابع طبیعی، گل خانه و 
زراعت طبقه بندی می شوند، همچنین مواردی مثل فرایند و ضوابط توانمندسازی 

مجریان طرح ها، بازاریابی و صادرات هم در این ابالغیه ها دیده می شود.
در  دارویی  گیاهان  احیای  برای  اقدامات سازمان، تالش  از  دیگر  یکی 
رویشگاه های طبیعی به ویژه در عرصه های مرتعی است. در این نوع عملیات، که هر 
ساله بودجه فراوانی را هم می طلبد، سازمان تالش می کند بخشی از رویشگاه های 
مرتعی را که بر اثر برداشت بی رویه رو به نابودی می روند، دوباره احیا کند.

نکته کلیدی اینجاست، آیا کمک به بهره برداری و توسعه صادرات گیاهان 
دارویی وظیفه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است؟ اصال چرا 
تقسیم  و  سیاست ها  ابالغ  و  تدوین  آیا  گیاهی صادر شوند؟  مواد خام  باید 
گیاهان دارویی و محصوالت فرعی در طبیعت به اقالم مجاز، مجاز مشروط 
و غیرمجاز توانسته است مانع برداشت بی رویه شود؟ آیا سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور اعتبار و نیروی انسانی الزم و کافی را برای کنترل و 
نظارت بر برداشت در اختیار دارد؟ آیا جلوگیری از صادرات گیاهان برداشت 
اگر زمانی  کند؟  برداشت را جبران  از  ناشی  از طبیعت می تواند آسیب  شده 
برسد که هیچگونه برداشتی از طبیعت انجام نشود، آیا نیازی به عملیات احیای 

عرصه های مرتعی در سطح فعلی وجود دارد؟ 
ناگفته نماند در سال های اخیر، به ویژه پس از تصویب سند ملی گیاهان 
دارویی، بر حفاظت از گیاهان در رویشگاه های طبیعی، محدود کردن برداشت از 
طبیعت، منع صادرات مواد خام گیاهی و توسعه زراعت گیاهان دارویی، کمک 
به توسعه صنایع فراوری و اقدامات دیگری، تأکید ویژه شده است اما الزم است 
همه دست اندرکاران گیاهان دارویی و نیز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور به این باور برسند که رسالت اصلی این سازمان حفاظت از عرصه های 
منابع طبیعی است، نه مدیریت برداشت و نه افزایش صادرات وغیره. رسالت 
بعدی این سازمان می تواند حمایت از ترویج و توسعه کشت گیاهان دارویی 
باشد، همان طور که برای کنترل برداشت چوب از جنگل، حمایت از توسعه 

زراعت چوب را در برنامه های خود دارد.
بدیهی است افزایش صادرات غیرنفتی در همه محصوالت، مطلوب کشور 
است اما صادرات اسانس، عصاره یا محصوالت نهایی تهیه شده از آنها )آن 
هم از گیاهان کشت شده و زراعی(، نه صادرات شیرابه خام باریجه و آنغوزه و 

آویشن و ده ها گیاه دیگر.

فاطمه سفیدکن، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
سازمان تحقیقات، آموزش و  ترویج کشاورزی
sefidkon@rifr-ac.ir :پست الکترونیک
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