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گیاهان داروییی ثیرو مللیوم و ارزشیمند کشیور ماسیت کیه در بر یی جوامیع علمیی از آن بعنیوان لیالی
سبز ایران نام برده مییشیود و قابلییتهیای بسییار بیا یی در ایجیاد اقتصیادی پوییا و درآمید حاصیا از تو یید
نا ییا م ملییی دارد ،بطوریکییه بکییارگیری آن در صیینایع دارویییی ،غییذایی و آرایشییی  -بهداشییتی و سییایر
فییرآوردههییای مییرتبب بییا آنهییا ،عییالوه بییر اثییرا م ییدی کییه در توسییعه فرهن ی

مصییر گیاهییان دارویییی و

داروهای گییاهی و تیرویج آنهیا دارد ،میی توانید بعنیوان پتانسییا بیا قوه در ایجیاد درآمیدهای ارزی و کیاه
واردا مواد او یه داروهای شیمیایی و سنتتیک بکار گرفته شود.
گیاهان دارویی در ایران قدمتی دیرینیه دارنید و در گذشیته بیرای انیوا بیمیاریهیا از آنهیا اسیت اده مییشید.
ضمادهای بسیاری نیز از این گیاهیان وجیود دارد .هنیوز هیر بر یی از داروهیا بیا منشیا گییاهی تو یید شیده
و به بهره برداری می رسد عالوه بیر ایین بیه د ییا جغرافییای اییران و اقلییر مت یاو در ههیار گوشیه کشیور
امکان کاشت و تو ید این نو گیاهان در گوشه و کنار کشور و در همه فصول وجود دارد.
تو ید گیاهان دارویی ود به منز یه بیه کیارگیری و فعیالسیازی ظرفییتهیای نه تیه در کشیور و اسیت اده از
توان سرزمینی است .اییران رویشیگاه اصیلی بسییاری از گونیههیای داروییی بیا ارزش مییباشید کیه سیازگاری
مناسبی با محیب داشته و عملکیرد و میواد میوثره نسیبتال بیا یی دارنید و از نلیر درآمید و اشیتغال مقیرون بیه
صرفه هستند.
زنجیره ارزش گیاهیان داروییی بیه عنیوان یکیی از زنجییرههیای منتخی

بیرای تغیییر اشیتغال و معیشیت بیه

سمت فعا یتهای کرآببر است.
سه محور اصلی زنجیره ارزش گیاهان دارویی
« -1تامین گیاهان دارویی»
« -2فرآوری گیاهان دارویی»
« -3بازاریابی گیاهان دارویی»
به نظر میرسد نبود اطالعات کافی برای کشت ارقام مختلف گیاهان دارویی و ابهام در صرفه اقتصادی و بازار
محصول ،از دالیل مغفول ماندن توسعه کشت گیاهان دارویی است.
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بر اساس نلر کارشناسان بخ

کشاورزی ،محدوده جغرافیایی کشور با توجه به زاویه تاب

ورشید ،اقلیر و آب

و هوای مخصییود در منالق مختلا این سییرزمین ،بهترین مکان برای پرورش و کشییت باکی یتترین گیاهان
دارویی در دنیا اسییت ،اما با وجود این پتانسیییا بینلیر که کشییور میتواند از این لریق ،سییهر بزرگی در بازار
تجار جهانی داشته باشد و ارزآوری با یی را نصی

ود کند ،درآمد بسیار ناهیزی را به دست میآورد که قابا

قیاس با سایر کشورها نیست.
گیاهان دارویی به میزانی که در بحث ارزآوری و تجار و به تبع آن در حوزه ایجاد اشییتغال تاثیر دارند ،میتوان
ردپای آن را در زندگی مردم عادی مشاهده کرد.
کشت ،تو ید ،فرآوری و در نهایت مصر  ،نق

گیاهان دارویی در زندگی مردمان این سرزمین است اما در این

میان جای خالی برندهای تولیدی و تجاری در این حوزه به وضوووق قابل مشوواهده بوده و شاید حلقه
مفقوده پیشرفت و توسعه حوزه تولید و تجارت گیاهان دارویی باشد.
گیاهان دارویی میتواند نق

بس ییار موثر و تعیینکنندهای در اقتصییاد کشییور داشییته و مصییدا واقعی اقتص یاد

مقاومتی باشید هرا که سیرعت بخشیدن به جریان تبدیا علر به ثرو با تجاریسازی فناوریهای دا ا کشور
میتواند صینایع متعددی را راهاندازی کرده و به لور مسیتقیر و غیر مسیتقیر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور
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ای ای نق

کند .بنابراین هدایت ثرو به سیمت بازار و اقتصاد با ثبا و روبه رشد گیاهان دارویی در بخ های

مو د و حامی سالمت محیبزیست میتواند تحقق اهدا اقتصاد مقاومتی را به دنبال داشته باشد.
پس از اینکه فرآیند تو ید ،فرآوری ،بستهبندی و تامین بازار دا ا به لور کاما در کشور اجرا شد ،پای صادرا
و تجار گیاهان دارویی در مباحث اقتصیادی باز میشود و اینجا است که بخ
بازارهای پایداری برای این محصو

صوصی باید به میدان بیاید و

پیدا کند.

مشاغا انگی بحث روز دنیا است و امروزه کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که باید در راستای حمایت
از اقتصیاد و افزای

تو ید نا ا م دا لی به مشاغا انگی توجه ویژهای کنند .حال محصو تی که در گذشته و

ا بتیه زمان حال ،نعمت بیدریغ دا و رایگان در محیب بودند ،میتوانند برای کشیییت ،راه به انهها باز کرده و
موجبا ایجاد اشتغال را برای همه فراهر و گیاهان دارویی ،داروی اشتغال رد و انگی شود.
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توسووعه همه جانبه گیاهان دارویی در عرصووه های طبیعی مسووتعد ایران ،نیازمند تدوین راهکارهای
علمی و عملی کاشوت ،داشوت و برداشووت ،ایجاد صوونایع تبدیلی ،بازار منسجم فروش و صادرات و
حمایت دولتی است.
گیاهان دارویی به د ییا آسیتانه تحمیا بیا در برابیر تین

هیای محیطیی و نییاز کیر بیه منیابع آبیی ،بیرای

کشت در شرایب سخت اقلیمی مناس هستند.
در سال های ا یر ،برداشت بیی روییه آب از منیابع زییر زمینیی کیه موجی
کشاورزان شده است و همچنیین تغیییرا

کیاه

منیابع آبیی در دسیترس

بیه وجیود آمیده در کشیور توجیه کارشناسیان بخی

کشیاورزی را

به سمت است اده از گیاهان کر آب بر و دارای ارزش افزوده جل کرده است.
وجود ارقام مختلیا گییاهی ،بانیکهیای ژنیی غنیی و همچنیین تعرییا ههیار فصیا بیه معنیای حقیقیی کیه
زمه رشد هر گیاهی است ،توانسیته اسیت بسیتر مناسیبی بیرای رشید و پیرورش گونیههیای مختلیا گیاهیان
دارویی ایجاد کند.
گییاهی اسییت بنییابراین گسییترش آن بایید در او وییت

لبیعییت منبییع اصییلی تو یید مییواد او ییه در محصییو

قرار گیرد ،با ح ظ لبیعت گونههای ژنتیکی اد نییز رشید پییدا مییکننید و بیا کشیت گونیههیای مختلیا
گاهی دیگر مشکا تو ید محصو
افزای

یا مواد او یه آنها را نخواهیر داشت.

روزافزون جمعییت و در نتیجیه افیزای

تقاضیا بیرای کیاربرد گیاهیان داروییی باعیث تو یید اقتصیادی

گیاهان دارویی می شیود ،از ایین رو ضیروری اسیت کیه در راسیتای بیه کیارگیری هیر هیه بیشیتر از گیاهیان
دارویی از علر محققان کشور بهره گرفت تا حداکثر است اده از صنعت گیاهان دارویی صور گیرد.

توسعه سرمایهگذاری در زمینه صنایع گیاهان دارویی در وهله اول منوط به زمینهسازی و توسعه
استفاده از گیاهان دارویی و فرآوردههای آن در داخل کشور است.
فرهن

غنی تو ید گیاهان داروئی در ایران از سابقه با یی بر وردار است و با توجه به اقلیر و شرایب آب و

هوایی مناس در کنار دان

فنی تو ید گیاهان دارویی افزای

است.
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یافته ،که با توجه به پیشرفت ،نیازمند توجه

زمستان 1044

7

