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چکیده
انتخاب و کشت گياهان دارويي سازگار با شرايط ديم هر منطقه مي تواند بهترين جايگزين برای
ديم زارهای کم بازده باشد .استقرار گياهان دارويي چندساله ،ضمن ايجاد پوشش گياهي ،مي تواند از
فرسايش ناشي از شخم های مکرر ساالنه نيز جلوگيری کند .ترويج اين روش کشت گياهان دارويي
در عرصه های شيبدار و غيره در سطوح وسيع ،مي تواند تحولي در حفظ و احيای اکوسيستم های
ديم کشور ايجاد کند .از اين رو ،گياهان کاشته شده به دليل ارزش دارويي ،مي تواند مورد استفاده
کشاورزان و بهره برداران محلي قرار گيرد .همچنين محصوالت گياهان دارويي به دست آمده ،عالوه
بر امکان فروش مستقيم ،با برخي فرآوری های اوليه ،مانند خشک کردن ،بسته بندی و استخراج به
روش های ساده و فني ،ارزش افزوده بسياری ايجاد ميکنند .همچنين ايجاد اشتغال در بخش های
مختلف توليد و فرآوری محصوالت گياهان دارويي به دست آمده ،عامل مهمي در تغيير شرايط
اقتصادی و اجتماعي بهره برداران محسوب مي شود .البته در صورت معرفي و فروش محصوالت سالم
ارگانيک و باکيفيت گياهان دارويي ايران به کشورهای ديگر ،ارزش افزوده فوق العاده ای نصيب
توليدکنندگان و ديکاران محلي خواهد شد .در اين تحقيق ،گونه های دارويي قابل کشت در استان
سمنان شامل آلوئهورا ،آويشن ،اسطوخودوس ،گز ،خارشتر ،بومادران ،قره داغ ،زيره سبز ،گل محمدی
و زعفران با هدف اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي معرفي مي گردد .اميد است که برای اقتصاد کشور و
بهره برداران محلي موثر واقع گردد.
کلمات کلیدی :گياهان دارويي ،خشک و بياباني ،سمنان.

مقدمه
قـرار گرفتـن ايـران در عـرض به نسـبت پاييـن جغرافيايـي و برخـورداری از نعمتهـای
پاينـده انرژيهـای نور و حـرارت کافي ،موجـب پيدايش و رشـد مطلوب گياهـان در بسـياری از
مناطق آن شـده اسـت (کيانيان .)1391 ،وجـود عرصه هـای وسـيع ديم زارهـای کشـور ،گياهـان
دارويـي سـازگار و بـاارزش و نيـاز صنايـع مختلـف و داروسـازی ،راه توليـد انبـوه گونه های
گياهـي در ديم زارهـا را نشـان مي دهـد (سفيدکن .)1400 ،مطالعـات چنـد دهـه گذشـته برای
شناسـايي مناطـق و گونه های مسـاعد ديمکاری حاکـي از اسـتعدادهای توليـد کمـي و کيفـي
گياهـان دارويي ديـم در کشـور اسـت .گياهان دارويي چندسـاله ضمـن توليد اقتصـادی محصـول
در ديم زارهـای مختلـف کشـور ،توانايي ايجـاد پوشـش دائمي گياهـي ،جلوگيری از فرسـايش
خاك و افزايـش مـواد آلـي خـاك را خواهند داشـت .تحقيقـات نشـان داده است ،کـه بيش از
 2300گونـه از گياهـان کشـور دارای خـواص دارويـي ،عطـری ،ادويه ای و آرايشـي -بهداشـتي
هسـتند (کيانيان .)1399 ،محصـوالت به دسـت آمـده از طريـق جمع آوری از طبيعت در ايـران،
امـروزه بـه هيـچ عنوان پاسـخگوی نيازهـای داروسـازی ،صنايـع و سـاير مصـارف داخلـي و
خارجي نيسـت .از طرفـي وضعيـت خشـکي و خشکسـالي های پـي در پـي در کشـور ،موجـب
وضـع محدوديت هايـي در اجازه بهره بـرداری از عرصه هـای طبيعي شـده اسـت (لباسچي،
 1396و کيانيان .)1399 ،جمــع آوری گياهــان دارويــي از طبيعــت ،مقــرون به صرفــه اسـت،
امـا گياهـان جمـع آوری شـده از طبيعـت عالوه بر نابـودی گونه هــای بــاارزش و از بيــن
بــردن تنــوع زيســتي ،به دليل نبود يکنواختــي ،امــکان آلودگــي ،تغييــرات ســاالنه بهره
بــرداری و مقــدار محــدود ،راهــي جــز توليــد انبــوه گياهــان دارويــي در مــزارع را بــاز
نمي گــذارد .زراعــت گياهــان دارويــي بــا اســتفاده از نيازهــای اکولوژيکــي و الگوبــرداری
از محيط هــای رشــد طبيعــي آنهــا ،مناســبترين راه تأميــن نيــاز بـه گياهـان دارويـي اسـت
(کيانيان .)1399 ،از ايـن رو ،اسـتفاده از رويشــگاه های جنگلــي و مرتعــي و حفــظ گونه
هــای بــاارزش دارويــي ،مديريــت و مصــرف روزافــزون صنايــع داروســازی و غذايــي
داخلــي و خارجــي نيــز تأميــن خواهــد شــد .ايــن امـر فقـط بـا برنامه ريـزی ،مديريـت
صحيـح علمـي و پشــتيباني های الزم و به دور از هــر گونــه تبليغــات کاذب ،بزرگنمايــي و
فعاليت هــای مقطعــي ديگــر تحقــق خواهــد يافــت (سفيدکن..)1400 ،

مواد و روش ها
در اين پژوهش از روش های کتابخانه ای ،کتاب ها ،مقاالت و تجربه چندساله نويسنده استفاده
شده است (کيانيان 2020 ،2011 ،1392 ،1391 ،1390 ،1399 ،و .)2019

نتایج و تحلیل
ترويـج ديـم کاری گياهـان دارويـي بـا روشهای فنـي و راهبردی همـگام با طبيعـت ،راهکاری
بـرای اسـتفاده بهينه از ظرفيتهای طبيعي کشـور و تحقـق برنامه های اشـتغال ،توليـد ،فـرآوری و
ايجـاد ارزش افزوده در جوامع روسـتايي و عشـايری محسـوب مي شـود .در ادامه ،برخي از گونه
های دارويي قابل کشت در استان سمنان با هدف اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي بررسي مي گردد
(کيانيان.)1399 ،
زعفران ( :)Crocus sativusزعفران يا زَرپَران ،از تيره زنبقيان ،گياهي کوچک و چندساله به
ارتفاع  10تا  30سانتيمتر است .گل محمدی ( :)Rosa damasceneگل محمدی از تيره گل سرخ
است .گياهي است پرپشت ،دارای خارهای ريز ،زياد و فشرده ،پهن ،قالبي شکل و يکنواخت ،گل های
آن صورتي تا سرخ رنگ ،پرپر و معطر مي باشد .زيره سبز ( :)Cuminum cyminum Lزيره سبز از
تيره  ،Apiaceaeگياهي کوچک ،علفي به ارتفاع  1۵تا  ۵0سانتيمتر و دارای ريشه دراز باريک به
رنگ سفيد و ساقه ای راست و منشعب به تقسيمات دو تايي است .قره داغ (:)Nitraria schoberi
قره داغ درختچه ای مقاوم به خشکي ،دارای انشعابات فراوان از بن گياه ،ساقه ها اغلب به صورت
ساقه های خوابيده و خميده که شکل کپه ای نسبتا حجيمي را به گياه مي بخشد .بومادران
( :)Achillea millefoliumگياهي است پايا ،به ارتفاع  20تا  90سانتيمتر و حتي بيشتر که
برگهايي بدون دمبرگ ،دراز و پوشيده از کرك دارد که دارای بريدگيهای زياد و باريکي است.
خارشتر ( :)Alhagi sp.خارشتر گياهي با خواص دارويي از خانواده بقوالت يا باقالئيان
( )Fabaceaeاست ،که بهدليل خواص درماني فراوان خود ،در تمام جهان مورد استفاده قرار ميگيرد.
گز ( :)Tamarix sp.درختچه گز به شکل درخت يا درختچه است ،که برگ های آن کوچک
سوزني شکل و پولک مانند است .اسطوخودوس ( :)Lavandula Angustifolia Millاسطوخودوس
گياهي است ،چندين ساله به ارتفاع حدود نيم متر با برگهای متقابل ،باريک ،دراز سبز رنگ و پوشيده
از کرکهای سفيد پنبه ای .آويشن ( :)Thymhs vulgariاز گياهان تيره نعناعيان ()Lamiaceae
است .گياهي خشبي و چند ساله ميباشد .ارتفاع اين گياه متفاوت و بين  20تا ۵0سانتيمتر است.
آلوئهورا ( :)Aloe veraآلوئهورا که در ايران با نامهای شَبيار ،صَبر يا صبر زرد يا شاخ بزی
شناخته ميشود ،گياهي از سرده سِگِلها ،راسته مارچوبهسانان و خانواده سريشيان است (اميدبيگي،
.)1384

نتیجه گیری
جمــع آوری گياهــان دارويــي از طبيعــت ،مقــرون به صرفــه اسـت ،امـا گياهـان جمـع
آوری شـده از طبيعـت عالوه بر نابـودی گونه هــای بــاارزش و از بيــن بــردن تنــوع زيســتي،
به دليل نبود يکنواختــي ،امــکان آلودگــي ،تغييــرات ســاالنه بهره بــرداری و مقــدار محــدود،
راهــي جــز توليــد انبــوه گياهــان دارويــي در مــزارع را بــاز نمي¬گــذارد .زراعــت گياهــان
دارويــي بــا اســتفاده از نيازهــای اکولوژيکــي و الگوبــرداری از محيط هــای رشــد طبيعــي
آنهــا ،مناســبترين راه تأميــن نيــاز بـه گياهـان دارويـي اسـت .از ايـن رو ،اسـتفاده از رويشــگاه
های جنگلــي و مرتعــي و حفــظ گونه هــای بــاارزش دارويــي ،مديريــت و مصــرف
روزافــزون صنايــع داروســازی و غذايــي داخلــي و خارجــي نيــز تأميــن خواهــد شــد .ايــن
امـر فقـط بـا برنامه ريـزی ،مديريـت صحيـح علمـي و پشــتيباني های الزم و به دور از هــر گونــه
تبليغــات کاذب ،بزرگنمايــي و فعاليت هــای مقطعــي ديگــر تحقــق خواهــد يافــت.
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