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چکیده
گیاهان دارویی از ذخایر ارزشمندي است که در اخیتار انسان قرار داده شده و براي انسان

اهمیت زیادي دارد چراکه که عالوه بر تغذیه در درمان بیماري ها از آن ها بهره برده میشود.،
هدف از این مطالعه شناخت عوامل تهدید کننده تنوع زیستی گیاهان دارویی شهرستان جم می
باشد شهرستان جم داراي گیاهان دارویی از جمله :آویشن ،میشکورک ،شکرشفاء ،موتل ،الپه،
سپستان می باشد .از جمله چالش هایی که در برابر گیاهان دارویی شهرستان جم وجود دارد
می توان به بهره برداري بیش از حد از گیاهان دارویی طبیعی ،به خطر انداختن تنوع زیستی
گونه هاي نادر ،جنگل زدایی ،دانش کم روستائیان و عدم آموزش مناسب اشاره نمود.

مقدمه

نتایج و تحلیل
شهرستان جم در واقع در جنوب غربی ایران واقع شده است این شهرستان به دلیل ارتفاع از سطح دریا همواره دارای
آب و هوای متعادل نسبت به مناطق همجوار خود بوده است و همین عامل باعث شده تنوع زیستی گیاهان دارویی ممتازی در
این شهرستان شکل بگیرد .اما در سالهای اخیر به دلیل شرایط طبیعی و انسانی ،تنوع زیستی گیاهان دارویی این شهرستان
در معرض آُسیب هایی قرار بگیرد .گیاهان دارویی شهرستان جم می توان آویشن ،سپستان ،خار مریم ،شاه تره ،برگ چنار،
گرده نخل و شکر شفا نام برد از چالش های مطرح گیاهان دارویی شهرستان چرای حیوانات ،خشکسالی های پیاپی منجر به
روییدن گونهای کمتری از گیاهان می شود که خود این امر تنوع زیستی را در معرض خطر قرار می دهد .افزایش جمعیت در
شهرستان جم باعث شده که بهره برداری از منابع طبیعی به شدت افزایش پیدا کند یکی از این موارد زیر کشت بردن زمین
های جدید برای کشاورزی است .نبود سیسـتم مدیریتی صحیح برای کشاورزی پایدار با کاهش فراوانی و تنوع گونه های
گیاهان دارویی در روستاهای پیرامون به همراه بوده است .کشاورزی غیر اصولی باعث از بین رفتن گونه های گیاهی می شود
عواملی همچون :استفاده از آفت کش ها و سموم غیر استاندارد بر گونه های گیاهان دارویی اثر منفی دارد .و امروزه برای
برداشت آب مصرفی ،از چاه های زیر زمینی استفاده می شود که برای تنوع زیستی زنگ خطری است .گونه های گیاهی به
خصوص گیاهان دارویی با پایین رفتن آب که رطوبت خاک ضعیف می شود خشک می شوند و ممکنه است توسط احشام

خورده شوند و امکان رویش مجدد برای گیاهان دارویی در بعضی از مناطق نباشد بنابراین با پایین رفتن سطح آب گونه های
گیاهان دارویی در معرض خطر قرار می گیرند .جامعه پوشش گیاهی شهرستان جم در نواحی کوهستانی بادام کوهی و درختان

تنوع زیستی به مجموعه گونه هاي مختلفی از گیاهان ،جانوران و شکل هاي دیگر

بنه است درختانی که جامعه پوشش گیاهی شهرستان جم تشکیل می دهند درختان ثمرده محسوب می شوند دارویی مثل

موجودات زنده که در یک منطقه به سر می برند ،اطالق می شود ،امروزه بیشترین کاهش سطح

آویشن و مورتل که خاصیت دارویی داشته در مناطق پایین دست روستاها به وفور یافت می شده است اما به دلیل بهره برداری

جنگل ها و انقراض گونه هاي گیاهی در کشورهاي در حال توسعه روي می دهد که عوامل
نابودي ،شامل :تغییرات اقلیم ،قطع بی رویه درختان و درخچه ها براي کشاورزي ،بهره برداري

غیر بی رویه گونه های آنان در مناطق پایین دست به شدت کاهش یافته است.

نتیجه گیری

نادرست براي تهیه الوار و سوخت ،جنگ ها ،بیماري ها ،آتش سورزي ها و چراي دام است
گیاهانــی دارویی به گیاهانی کــه بخشــی یــا تمــام انــدام هــاي آن شــامل گل،

میــوه ،بــذر ،ســاقه ،بــرگ و ریشــه داراي خــواص دارویــی مــی باشــد همچنیــن
کاشــت ،داشــت و برداشــت ایــن گیاهــان بــه منظــور اســتفاده از مــاده موثــره آنهــا
انجــام می شــود .گیاهـان دارویـی معموال در همـه جا سـبز می شـوند .ولی میـزان تولید
آنها بسـتگی به عوامـل مخلتف دارد شهرستان جم یکی از مناطق بسیار خوش آب و هواي

شهرستان جم دارای منابع طبیعی فراوانی است که گیاهاهان دارویی در این زمره قرار می گیرند،گیاهان دارویی از لحاظ
اقتصادی ،امنیت غذایی و دارویی ارزشمند هستند .شهرستان جم به دلیل موقعیت جغرافیایی مطلوب به نسبت مناطق همجوار خود
باعث شده شرایط برای رویش گیاهان دارویی با نام های محلی از قبیل :موتل ،آویشن ،میشکورک ،الپه ،حنظل ،داریما و شاه تره
فراهم باشد .این گیاهان دارویی به دلیل طبیعی و ارزان بودن توجه بیشتری از مردم را به سمت خود جلب کرده اند .اما در سال های
اخیر با چالش های نظیر غفلت ازگیاهان دارویی بومی تخریب عرصه های طبیعی براثر برداشت بی رویه گیاهان دارویی ،چرای
حیوانات ،کشاورزی ،تخریب و فعالیت های انسانی ،تغییر کاربری های زمین های کشاورزی به مسکونی ،به خطر انداختن تنوع
زیستی اشاره کرد،

استان بوشهر است که در سالهاي اخیر به دلیل خشکسالی هاي متعدد و بهره برداري هاي
نامتعارف از منابع طبیعی این شهرستان ،باعث شده که تنوع زیستی گیاهان دارویی آن در
معرض خطر قرار بگیرید
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