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چکیده

گياهان دارويی يكی از منابع غنی کشور هستند که امكان صادرات آن نيز وجود دارد .ايران

از نظر آب و هوا در زمينه رشد گياهان دارويی يكی از بهترين مناطق جهان محسوب میشود،
به همين دليل صادرات آن میتواند منبع بزرگی از درآمد براي کشور باشد .متكی بودن اقتصاد
ايران بر درآمدهاي نفتی و تأثير پذيري درآمدها از مسائل سياسی و اقتصادي ،آسيب پذيري
اقتصاد کشور را سبب شده است .يكی از راههاي مقابله با اين چالش ،توسعه توليداتی است که
ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سبب افزايش صادرات غير نفتی شود .در اين ميان محصوالت
جنگلی ،مرتعی و گياهان دارويی و صنعتی عالوه بر نقش خاصی که در اقتصاد داخلی دارند
میتوانند تأثير بسزايی در امر صادرات غير نفتی داشته باشند .از جمله اين گياهان دارويی با
ارزش زعفران ،آويشن ،اسطوخودوس ،بالنگو ،باريجه و کرفس کوهی در اين پژوهش به عنوان
گياهان دارويی جايگزين صادرات محصوالت نفتی بررسی میشوند .با توجه به ارزش دارويی اين
گياهان و استفادههاي مختلف از اندامهاي گياه و مواد مؤثره آنها فراهم کردن بستر و توسعه
کشت و همچنين امكانات فرآوري در تمام مراکز استانهاي کشور موجب اشتغالزايی و افزايش
توليد آنها میشود و به دنبال آن موجب افزايش صادرات و ارزآوري براي کشور میشوند.

مقدمه

تنوع اقليم در ايران باعث گرديده است ،که کمتر گياه دارويی در جهان وجود داشته باشد،

که تقريباً همان گونه و يا گونههاي مشابه آن را در ايران وجود نداشته باشد .تحقيقات مختلف
در ايران نشان داده است که شرايط رشد مناسب گونههاي دارويی گياهی امكان دستيابی به
توليد باال را ممكن ساخته است (غفارزاده ربطی .)1392 ،براساس آمارهاي موجود ،ارزش بازار
جهانی داروهاي مشتق شده از گياهان در سال  ،2002با رشد  2/6درصدي نسبت به سال پيش
از آن ،به  7/13ميليارد دالر بالغ گرديد .اين مقدار در سال  2007به رقمی معادل  8/18ميليارد
دالر نايل گرديد .آمريكا در سال  2002بيش از  50درصد اين بازار را به خود اختصاص داده
بود .طبق گزارش بانك جهانی گردش مالی صنعت گياهان دارويی در سال  2050معادل 500

وندی3

نتایج و تحلیل
وجود استعدادهاي بالقوه عظيم ملی و نيز فرهنگ استفاده از گياهان دارويی در کشور
توجه بيش از پيش به اين مقوله را به مسئوالن کشور يادآوري نمود .با توجه به گياهان دارويی
و متابوليتهاي مشتق از آنها در تأمين سالمت جوامع بشري و پتانسيل باالي اقتصادي اين
گياهان ،بهعنوان يك منبع درآمد مطمئن ،الزم است در کشور ما که وابستگی شديدي به
واردات مواد اوليه دارويی و خروج مقادير زيادي ارز حاصل از صادرات نفت خام جهت خريد
دارو وجود دارد نيز برنامهي مدون و جامعی در اين زمينه تدوين شود و بخشی از تحقيقات در
دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتی بر روي شناسايی ،توليد و بهينهسازي روشهاي استخراج
متابوليتهاي دارويی از اين گياهان اختصاص يابد .در ادامه چند مورد از گياهان دارويی
ارزشمند که در بيشتر مناطق کشور کشت میشوند يا به صورت خودرو و وحشی وجود دارند
معرفی میگردند ،اهلی کردن گياهان دارويی وحشی کمك شايانی به توسعه کشت آنها و
جلوگيري از انقراض اين گونههاي داوريی با اهميت در طبيعت میشود.
زعفران بهعنوان يكی از گرانبهاترين محصوالت کشاورزي و دارويی جايگاه ويژهاي در بين
محصوالت صنعتی و صادراتی ايران دارد ( .)Kafi et al., 2002زعفران ( Crocus sativus
 )L.گياهی علفی و چند ساله از خانواده زنبق است که از ارزشمندترين گياهان دارويی در
جهان بهشمار میآيد .تكثير اين گياه از طريق کشت بنه صورت گرفته و عمده عملكرد اقتصادي
مربوط به کالله سه شاخه گل است (.)Behnia, 1992
جنس آويشن ( )Thymusمتعلق به تيره نعناعيان ( ،)Lamiaceaeحدوداً  350گونه در
سطح دنيا دارد .در ايران  18گونه از اين جنس وجود دارد که پنج گونه از آنها انحصاري هستند
( .)Rustaiee et al., 2011بهطور کلی گونههاي آويشن ،همگی معطر و دارويی هستند با
اثرات آنتیاکسيدانی و ضدباکتريايی که در توليد داروهاي انسان و دام و همچنين به عنوان
نگهدارنده طبيعی مواد غذايی مورد استفاده قرار میگيرند ( NaghdiBadi and
.)Makkizadeh, 2003
گياه معطر و دارويی کرفس کوهی (کلوس) با نام علمی Kelussia oderatassima
 Moaffگياهی علفی ،چندساله ،از خانواده چتريان ( )Apiaceaeداراي ساقه منشعب ،توخالی
شياردار به ارتفاع  20تا  60سانتیمتر که ارتفاع گل آن گاهی تا  200سانتیمتر میرسد .فصل
جمعآوري برگهاي سبز اين گياه اواخر فروردين ماه میباشد .کرفس ،گياهی است با طبيعت
سرد ،و عالوه بر جنبههاي مفيد غذايی ،در طب سنتی به عنوان مدر ،ملين ،ضداسپاسم،
اشتهاآور ،الغرکننده ،بادشكن ،مقوي معده ،صفراآور ،تببر و آرامبخش مصرف میشود و در
درمان نقرس ،التهاب مثانه ،افسردگی و آرتريت روماتوئيد داراي اثرات مفيدي است
(.)Shafiezadeh, 2002

ميليارد دالر خواهد بود .هماکنون کشورهاي مختلف به گونهاي تالش میکنند تا سهم مناسبی

نتیجه گیری

از اين بازار عظيم داشته باشند ( .)Tripathi and Kori, 2003و با ارزش افزوده بسيار باال در

گياهان دارويی يكی از منابع غنی کشور هستند که امكان صادرات آن نيز وجود دارد.
ايران از نظر آب و هوا در زمينه رشد گياهان دارويی يكی از بهترين مناطق جهان محسوب می
شود ،به همين دليل صادرات آن میتواند منبع بزرگی از درآمد براي کشور باشد .متكی بودن
اقتصاد ايران بر درآمدهاي نفتی و تأثير پذيري درآمدها از مسائل سياسی و اقتصادي ،آسيب
پذيري اقتصاد کشور را سبب شده است.

حمايت و برنامهريزي مديران اقتصادي-اجتماعی و حوزه سالمت کشور و نيز مورد گرايش

منابع

ايران محسوب میشود .شناخت زمينهها و برنامههاي اشتغال در آن میتواند موقعيت
ارزشمندي به اين صنعت در داخل و در بخش صادرات و حضور موفق ايران در بازارهاي جهانی
ببخشد .در همين راستا ،نهضت توليد و مصرف گياهان دارويی و داروهاي گياهی ،در کانون
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صنعت گياهان دارويی است که بهعنوان منابع عظيم اقتصادي در کشور میباشند.
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