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مهمترین چالش های گیاهان دارویی در کشور 
طبق گزارشات منابع معتبر، در حدود 70 هزار گونه گياهی در طب سنتی و 
مکمل کشورهای مختلف جهان در حال مصرف هستند. در يک بررسی که توسط 
سازمان بهداشت جهانی انجام شده است، مشخص شده که حدود 80 درصد از 
جمعيت کشورهای در حال توسعه به درمان هايی بر پايه طب گياهی اعتماد دارند. 
حداقل 25 درصد از داروهايی که در دارونامه های معتبر جهان ذکر شده اند، منشأ 
گياهی دارند و در حال حاضر 121 نوع ماده مؤثره گياهی در صنعت داروسازی 
جهان مورد استفاده قرار می گيرد. از مجموع 252 دارويی که به عنوان داروهای 
ضروری و اساسی توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شده اند، 11/1 درصد 
داروهای گياهی هستند و تعداد قابل توجهی نيز داروهای سنتزی هستند که از مواد 
طبيعی مشتق شده اند. تمامی اين آمارها بيانگر افزايش مصرف گياهان دارويی 
و رونق تجارت آنهاست. کشور ما با دارا بودن تنوع اقليمی مناسب و تعداد قابل 
توجه گياهان دارويی بومی و انحصاری بايد بتواند سهم مناسبی از اين تجارت 

جهانی داشته باشد.
گياهان  برای شناخت همه جانبه  فراوانی  اخير، تالش های  در سال های 
دارويی از نظر تنوع و پراکنش گياهان در ايران، شرايط بوم شناسی، استفاده های 
دارويی، استخراج و شناسايی مواد مؤثره ، کشت و اهلی کردن، اصالح گونه های 
مهم، بررسی شيوه های نوين در افزايش عملکرد مواد مؤثره و مطالعه اثرات 
دارويی آن ها انجام شده و يا درحال اجراست و نتايج جالب توجهی نيز، به دست 
آمده است. همزمان کشت گياهان دارويی در کشور توسعه پيدا کرده و کشاورزان 
بتدريج در حال آشنا شدن با روشهای کاشت، داشت و برداشت و عمليات پس 

از برداشت اين گياهان هستند. صنايع تبديلی نيز در حال شکل گيری هستند و 
بايد به موازات توسعه کشت، به صورت همه جانبه توسعه يابند. اما چالش های 
مهمی هم بر سر راه توسعه صنعت گياهان دارويی در کشور وجود دارد که تنها در 
صورت روشن بودن و پذيرفته شدن می توان راهکارهای مناسب برای حل آنها 

ارائه نمود. اهم اين چالشها عبارتند از:
1- عدم شناخت کافي از پتانسيل گياهان دارويي بومي و انحصاري کشور )و 

کشت و بهره برداري از تعداد محدودی گياه دارويی(
2- برداشت بی رويه از طبيعت، پايين بودن سطح زير کشت و عملکرد    در واحد سطح

3- در حال انقراض بودن برخي از گياهان دارويي ارزشمند کشور
4- استفاده سنتي )بدون فرآوری( از اکثر گياهان دارويي و عدم فراوري )در 

راستای افزايش بهره وری( و صادرات مواد خام گياهی
5- نياز به توليد بذر، نشاء و ساير اندام های تکثيری از ارقام اصالح شده به اندازه 

مناسب و کافی برای توسعه کشت
6- ناکافي بودن استانداردهاي موجود

7- نبود مکانيزاسيون مناسب در زمينه های کاشت، داشت، برداشت و فرآوری
8- مشکالت بازار، برند سازی و صادرات 

در شماره های آتی مجله طبيعت ايران سعی خواهم نمود ضمن تشريح هر يک از 
اين چالش ها، رويکردها و راهکارهای مناسب برای برون رفت از اين چالش ها 
را بيان کنم. بديهی است رفع اين چالش ها و حرکت جدی به سوی توسعه صنعت 
گياهان دارويی، نيازمند عزم ملی و هماهنگی بين دستگاه ها و نهادهای متولی است.

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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برداشت از طبيعت و خشک کردن به روش دستی و سنتی


