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چکیده
اقتلـاد هقاٍهتی هفَْهی جذیذ اػت ،کِ دس ؿشایظ ًاهؼاػذ ػیـاػی ٍ اقتلـادی کاستشد پیذا
هی کٌذ .دس ًاهالیوات ػیاػی ٍ ٍجَد فـاسّا ٍ تحشاًْا ٍ تحشین ّای ًاؿی اص آى ،تا هفاّیوی
چَى اقتلاد هقاٍهت ٍ قذست اقتلادی هَاجِْ هی ؿَین کِ دس ادتیات اقتلادی تی ؿواس تا ایي
هفاّین تشخَسد کشدُ این ،اها هفَْهی جذیذ تا ػٌَاى اقتلاد هقاٍهتی کِ تَػظ سّثش هؼظن
اًقالب اػالهی هغشح ؿذ اص ػال  1392دس دػتَس کاس ػشاى کـَس قشاس گشفت ،هفَْهی کِ تِ
عَس ٍیظُ تا کاسآفشیٌی استثاط داسد ٍ تاتَجِ تِ فـاس اقتلادی دؿوٌاى ٍ آهادگی کـَسهاى تشای
جْؾ دس تـَلیذ ٍ اقتلـاد ،اص اّویت ٍیـظُ ای تـشخَسداس اػت .دس اتؼـاد ٍ هـَضَػات هختلف
هی تَاى اقتلاد هقاٍهتی سا پیادُ کشد ،یکی اص ایي هـَضـَػات تَجِ تِ کـت ٍ فشآٍسی گیـاّاى
داسٍیی دس کــَس هی تاؿذ .اّویت ٍ تَجِ تِ ایي هَضَع هی تَاًذ ػثة کاسآفشیٌی دس کـَس ٍ
ایجاد سًٍق اقتلادی دس آى گشدد .اص ایي سٍ دس هقالِ ی پیؾ سٍ ػؼی گشدیذُ تا هؼشفی اجوالی ٍ
هشٍسی تش هقاالت ٍ هغالة ػلوی دس صهیٌِ ی گیاّاى داسٍیی ٍ اّویت آًْا دس اقتلاد هقاٍهتی،
تیؾ اص پیؾ اّویت ایي هَضَع هـخق ؿَد.
واژه های کلیدی :اقتلاد هقاٍهتی ،گیاّاى داسٍیی ،کاسآفشیٌی

مقدمه
گیاُ داسٍیی یا  Medicinal Plantتِ گیاّی کِ تِ عَس هؼتقین یا غیش هؼتقین توام یا اجضایی اص
آى تِ كَست تاصُ یا خـک ؿذُ ٍ یا هَاد هَثشُ اػتخشاجی اص آى تِ هٌظَس اثشات تْذاؿتی،
پیـگیشی ٍ دسهاًی دس تذى اًؼاى ،حیَاًات ٍ دیگش گیاّاى تِ کاس هی سٍد ،گفتِ هی ؿَد.
گیاّاى داسٍیی تِ عَس گؼتشدُ ای دس جَاهغ غیش كٌؼتی ٍ کـَسّای دس حال تَػؼِ هاًٌذ آفشیقا،
آػیا ٍ آهشیکای جٌَتی هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشًذ ،ػوذتاً تِ ایي دلیل کِ ،تلَس هی ؿَد تؼیاس
هؤثش تَدُ ٍ اسصاى تش اص داسٍّای هذسى هی تاؿذ ٍ تِ ساحتی دس دػتشع ّؼتٌذ (.(5
دالیل هتؼذدی هاًٌذ پیـیٌِ ی اػتفادُ اص گیاّاى داسٍیی ،افضایؾ تقاضای جْاًی دسخلَف
اػتفادُ اص ایي گیاّاى دس دسهاى تیواسی ّا تِ دلیل تغییش ًگشؽ هشدم ًؼثت تِ داسٍّای
ؿیویاییً ،یاص هثشم كٌایغ داسٍػاصی تِ هَاد اٍلیِ ،ػَاسم جاًثی ٍ ًاخَاػتِ ًاؿی اص هلشف
داسٍّای ؿیویایی ٍ ًاتَاًی دس تَلیذ پاسُای اص داسٍّای حیاتی تِ ؿکل ؿیویایی ٍ ّوچٌیي
اّویت سٍص افضٍى هَاد هَثشُ ی گیاّاى داسٍیی دس كٌایغ غزایی ،آسایـی ٍ تْذاؿتی ػثة ؿذُ
کِ تَجِ ٍ پظٍّؾ پیشاهَى ایي دػتِ اص گیاّاى دس صهیٌِّای گًَاگَى اص جولِ تَلیذ ٍ هلشف
تـذیذ ؿَد .خَؿثختاًِ دس ػالّای اخیش تالؽّای فشاٍاًی تشای ؿٌاخت ّوِ جاًثِ ی گیاّاى
داسٍیی اص ًظش تٌَع ٍ پشاکٌؾ گیاّاى دس ایشاى ،ؿشایظ تَمؿٌاػی ،اػتفادُ ّای داسٍیی ،اػتخشاج
ٍ ؿٌاػایی هَاد هَثشُ ،کـت ٍ اّلی کشدى ،اكالح گًَِّای هْن ،تشسػی ؿیَُ ّای ًَیي دس
افضایؾ ػولکشد هَاد هَثشُ ٍ هغالؼِ اثشات داسٍیی آى ّا اًجام ؿذُ ٍ ًتایج جالة تَجْی ًیض تِ
دػت آهذُ اػت (.)3
دس ػالّای اخیش ػغح صیش کـت گیاّاى داسٍیی دس ایشاى افضایؾ یافتِ اػت ٍ عثق آهاس سػوی ٍصاست
کـاٍسصی ،تِ تیؾ اص ّ 6۰ضاس ّکتاس ٍ حذٍد ّ 4۰ضاس تي هحلـَل گیـاُ داسٍیی كـادساتی دس
ػال2۰۰4-2۰۰5سػیذُ اػت ٍ تِ گفتِ هذیش هشکض تحقیقات جْاد کـاٍسصی ،تیـتشیي خشیذاساى
گیـاّاى ایـشاى ،کــَسّای ٌّذ ،ایتالیا ،پاکؼتاى ،آلواى ٍ تشکیِ ّؼتٌذ کِ اص ایي هیاى آلواى پغ اص
اًجام فشآیٌذ تش گیاّاى داسٍیی آًْا سا تِ کـَسّایی هاًٌذ فشاًؼِ ،ػَئیغ ٍ آهشیکا كادس هیکٌذ ٍ اص
ػَی دیگش کـَسّایی هاًٌذ پاکؼتاىٌّ،ذ ٍ چیي اهکاًات خـک کشدى ٍ فشآٍسی گیاّاى داسٍیی ایشاى سا
هغاتق تا اػتاًذاسدّای جْاًی داسًذ ،پغ اص اًجام ایي فشایٌذ ،هحلَل سا تِ کـَسّای ػشتی ٍ اسٍپایی
كادس هی کٌذ (.)1

مواد و روش ها
دس هقالِ ی پیؾ سٍ کِ تِ سٍؽ هشٍسی ٍ تا اػتفادُ اص هشٍسی تش هقاالت ٍ هغالة ػلوی دس صهیٌِ
ی گیاّاى داسٍیی ٍ اّویت ٍ کاستشد آًْا دس صًذگی تـشی ٍ آؿٌایی تا هفَْم اقتلاد هقاٍهتی
ًگاؿتِ ؿذُ اػت ،ػؼی گشدیذُ تیؾ اص پیؾ اّویت گیاّاى داسٍیی ٍ ًقؾ آًْا دس اقتلاد
هقاٍهتی هـخق گشدد.
اص ایي سٍ ػؼی ؿذ تا جؼتجَ دس ایٌتشًت ٍ اػتفادُ اص کتة هختلف دس صهیٌِ گیاّاى داسٍیی،
هغالة ػلوی ٍ هقاالت هتؼـذدی دس صهیٌِ گیـاّاى داسٍیی جوـغ آٍسی گشدد ،ػپغ تا تَجِ تِ
ػٌـَاى هقـالِ ،استثـاط هَضَػی تیي هقـاالت گشدآٍسی ؿذُ ٍ هغالة ػلوی جوغ آٍسی ؿذُ تا
اقتلاد هقاٍهتی ،جوغ تٌذی گشدیذ ٍ تِ كَست هقالِ ی پیؾ سٍ اسائِ ؿذ.

نتایج و تحلیل
ػشصهیي ایشاى کـَسی هوتاص ٍ تا ستثِ تاال اص ًظش غٌای گیاّی ٍ تٌَع صیؼتی ٍ داسای  11اقلین اص
 13اقلین ؿٌاختِ ؿذُ جْاًی اػت .تشاػاع ًظش گیاُ ؿٌاػاى ٍ پظٍّـگشاى ،تؼذاد گًَِ ّای
گیاّی ایشاى دس حذٍد  8۰۰۰گًَِ اػت کِ اص ًظش تٌَع گًَِ ای حذاقل دٍ تشاتش قاسُ اسٍپاػت.
تحقیقات ًـاى دادُ اػت کِ تیؾ اص  23۰۰گًَِ اص گیاّاى کـَس داسای خَاف داسٍیی ،ػغشی،
ادٍیِ ای ٍ آسایـی ـ تْذاؿتی ّؼتٌذ .تِ ػالٍُ  1728گًَِ اص ایي گیاّاى تِ ػٌَاى گیاّـي تَهی
ایشاى هی تاؿٌذ ،هٌحلشاً دس ػشصهیي ایشاى سٍیؾ کشدُ ٍ تِ ػٌَاى یک ظشفیت اًحلاسی دس کـَس
هحؼَب هی ؿًَذ .حجـن تجـاست جْاًی گیاّاى داسٍیـی اص  6۰هیلیاسد دالس دس ػـال  1996تِ
 1۰۰هیلیاسد دالس دس ػال  2۰1۰افضایؾ یافتِ اػت ٍ تش اػاع پیؾتیٌی تاًک جْاًی دس ػال
 2۰5۰گشدؽ هالی ٍ تجاست جْاًی هتوشکض ٍ هثتٌی تش گیاّاى داسٍیی ٍ داسٍّای گیاّی تِ
حذٍد  5۰۰۰هیلیاسد دالس خَاّذ سػیذ (.)4
اّویت ٍ جایگاُ ٍ ًقؾ ٍیظُ ٍ سٍ تِ تضایذ گیاّاى داسٍیی دس هذیشیت پایذاس تاالخق دس اتؼاد کالى
تَػـؼِ اقتلـادی ،صیؼـت هحیغی ،تْذاؿتی ،خَدکفایی داسٍیی ،اؿتغال ،اهٌیت غزایی ٍ رخایش
طًتیکی دس ػشكِ هلی ٍ جْاًی تِ حذی اػـت کـِ هـی تَاى اهـشٍصُ سًٍذ تؼویق ٍ احیـاء ٍ ًقؾ
آى سا تِ ٍیـظُ دس تـاهیي داسٍ تِ ػٌـَاى یکی اص ؿـاخق ّای تـَػؼـِ دس کــَس هذ ًظش قشاس داد.
تأهیي  25تا  75دسكذ داسٍّای هلشفی تؼذادی اص کـَسّای تَػؼِ یافتـِ اص  7۰تـا ّ 12۰ـضاس
ًـَع هختلـف اص گیاّـاى داسٍیی ،هلشف ٍ كادسات یک كذ هیلیاسد دالس داسٍ دس جْاى کِ دس 2۰
ػال آتی دٍ تشاتش خَاّذ ؿذ ؿـاّذی تـش ایـي هـَاسد اػت (.)2
دس ؿشایظ ًاهؼاػذ ػیاػی ٍ اقتلادی دس کـَس ،کـت گیاّاى داسٍیی ٍ تَجِ تِ كٌایغ تثذیلی ٍ
فشآٍسی ایي گیاّاى هی تَاًذ ،ػثة ایجاد اؿتغال ٍ کاسآفشیٌی دس کـَس ٍ تِ تثغ آى تاػث سًٍق
اقتلادی ٍ سػیذى تِ اقتلادهقاٍهتی گشدد.

نتیجه گیری
گیاّاى داسٍیی تا کاستشدّای تی ؿواسی کِ دس كٌایغ غزایی ،كٌایغ کـاٍسصی،تْذاؿت ٍ دسهاى
داسًذ هی تَاًٌذ هَقؼیت هْن ٍ قاتل اعویٌاًی تشای ػشهایِ گزاسی ٍ فؼالیتْای اقتلادی تاؿٌذ ٍ
تاتَجِ تِ ؿشایظ آب ٍ َّایی کـَس ٍ قاتلیت کـت گیاّاى داسٍیی دس ایشاى ٍ تَاى ػلوی ٍ ًیشٍی
اًؼاًی هَسدًیاص دس کـَس ،تا تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت كحیح دس صهیٌِ ی کـت ٍ فشآٍسی گیاّاى
داسٍیی ،هی تَاى ػالٍُ تش تأهیي ًیاصّای داخلی ٍ جلَگیشی اص خشٍج اسص اص کـَس تشای تأهیي ایي
ًیاصّا،ػثة اسصآٍسی تشای کـَس اص عشیق كادسات ؿذ.
پیـٌْاد هی گشدد ،تشای سػیذى تِ اقتلاد هقاٍهتی اص عشیق کـت گیاّاى داسٍیی ٍ فشآٍسی ایي
گیاّاى ،دٍلت تا اػوال هذیشیت كحیح ٍ کاسآهذ اص عشیق تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصؿی-تشٍیجی ٍ
حوایتْای یاساًِ ای ،جْت تشغیة کـاٍسصاى تِ کـت گیـاّاى داسٍیی اقـذام ًوایذ ٍ تؼْیالت
ٍیظُ ای تشای کـت ایي گیاّاى دس ًظش تگیشد ٍ اص عشفی تا خشیذ تضویٌی ایي هحلَالت اص
کـاٍسصاى،تیؾ اص پیؾ ػثة سًٍق کـت ایي گیاّاى دس کـَس ؿَد ٍ اص ػَی دیگش تا حوایت اص
ؿشکتْای داًؾ تٌیاى تِ هٌظَس گؼتشؽ ٍ استقاء كٌایغ تثذیلی ٍ فشآٍسی گیاّاى داسٍیی اقذام
کٌذ تا هاًغ اص خام فشٍؿی ایي گیاّاى ؿَد ٍ تِ تثغ آى تاػث اسصآٍسی ٍ ػَد تیـتش تشای کـَس
گشدد ٍ تا دادى تؼْیالت ٍیظُ ،ػثة ایجاد ٍاحذّای هختلف تثذیلی ٍ فشآٍسی گیاّاى داسٍیی دس
کـَس ؿَدّ .وچٌیي ًیشٍی اًؼاًی جَاى ٍ تحلیل کشدُ دس ایشاى ٍ ؿشایظ آب ٍ َّایی ٍ قاتلیت
کـت گیاّاى داسٍیی دس کـَس ٍ ٍجَد تاصاسّای داخلی ٍ خاسجی تشای خشیذ ٍ فشٍؽ گیاّاى
داسٍیی ٍ فشآٍسدُ ّای آًْا دس ػشاػش دًیا ،فشكت هٌاػثی تشای ایجاد اؿتغال ٍ کاسآفشیٌی اص عشیق
کـت ٍ فشآٍسی گیاّاى داسٍیی دس کـَس فشاّن هی کٌذ ،کِ ایي اهش خَد ػثة سًٍق اقتلادی ٍ
اقتلاد هقاٍهتی دس ؿشایظ ًاهؼاػذ ػیاػی ٍ اقتلادی دس کـَس هی ؿَد.
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