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 هاي طبیعیمحصوالت فرعی در رویشگاه برداري از گیاهان دارویی و بهرهمدیریت 
 

  2زهرا جابراالنصار، *1بابک بحرینی نژاد
تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان و دانشجوي کارشناس ارشد مرکز 2عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان،  1

 دکتري دانشگاه صنعتی اصفهان
  

      
  

  چکیده
ها و منابع و اطالعـات موجـود در اسـتان     این مطالعه حاصل چندین سال بررسی عرصه هاي طبیعی و همچنین عطاري

رویـه گیاهـان دارویـی و     بـرداري بـی   بررسی مسایل و مشـکالت بهـره  . باشد اصفهان و برخی از استانهاي همجوار آن می
ایط کنونی در این زمینـه از مسـائلی اسـت کـه بـه آن      محصوالت فرعی و ارائه راهکارهاي مدیریتی به منظور بهبود شر

که ایـن   شوند طبیعی جمع آوري میرویشگاههاي سهم قابل مالحظه اي از گیاهان دارویی از امروزه . پرداخته می شود
پرمصـرف و نـادر، عـدم تطـابق      دارویی هاي انقراض برخی از گونهامر خود در بر دارنده پیامدهایی است که از آن جمله 

نـایکنواختی محصـوالت از نظـر میـزان مـاده مـؤثره، وجـود        ، صوالت جمع آوري شده با استانداردهاي کیفی مصرفمح
موجـود در   مسائل و مشکالتمهمترین  از جمله ت جمع آوري شدهدر محصوالو یا غیر بهداشتی هاي فیزیکی  ناخالصی

بیانگر آن بود که در ایران سهم سطح کشـت شـده    همچنین نتایج. برداري از گیاهان دارویی شناسایی شدند بهرهزمینه 
دو حـوزه اصـلی   . باشـد  درصد مـی  2تا  1برداري بین  گیاهان دارویی و محصوالت فرعی در مقابل عرصه هاي مورد بهره
اول افـزایش سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویـی در       : فعالیت در تامین مواد اولیه بازار داخلی و خارجی عبارت بودنـد از 

کشاورزي که در این رابطه محدودیت منابع موجود از جمله زمینهاي مناسب کاشت و آب با میـزان و کیفیـت   زمینهاي 
بـرداري گیاهـان    دوم بهـره . مناسب از جمله مواردي بودند که سرعت و شدت پیشرفت در این زمینه را کـاهش مـی داد  

باشـد لـیکن بـا     ظـارتی مناسـب و کـافی مـی    هاي ن دارویی در عرصه گسترده موجود بود که در حال حاضر فاقد سیستم
هاي در حال  کردن گونه اهلی .باشد مدیریتی مناسب در عمل راهکاري معقول بوده و بازتاب آن سریعتر و چشمگیرتر می

هاي سازگار دارویی در عرصه هاي منابع طبیعی از یک سو و  هاي گیاهان دارویی، کشت دیم گونه انقراض، احیاء رویشگاه
دسته بندي و خالص سـازي فیزیکـی    برداري، یا بهرهزمان مناسب برداشت، نحوه برداشت ل برداشت از جمله اصورعایت 

از سوي دیگـر از جملـه مهمتـرین مـواردي بودنـد کـه       رعایت مسائل بهداشتی در نهایت محصوالت جمع آوري شده و 
 . شوند توانند باعث افزایش کمی و کیفی گیاهان دارویی بطور پایدار در کشور می

  
 . طبیعت ،راهکار ،برداشت ،هاي گیاهی گونه: هاي کلیدي واژه

 
  

  همقدم -1
دوره پیش دوره اول : توان آن را به سه دوره مهم تقسیم نمود وري انسان از گیاهان دارویی می با نگرشی به تاریخچه بهره

مواد  با استفاده ازبشر  خبري نبود و سنتتیکاز داروهاي هنوز که در آن است در جهان  اییشیمیداروهاي از شکوفایی علم 
برداري از  بهرهاین دوره ی نمود؛ اگر چه در م مداوایا خود را پیشگیري و  مختلف هاي بیماري از طبیعی بویژه گیاهان دارویی

  ،عرصه هاي طبیعی گیاهان دارویی رواج بسیاري در بین جوامع بشري داشت ولی بدلیل کمی جمعیت انسان نسبت به گستره
                                                        
* bahreini@ag.iut.ac.ir 
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در تولید  دوره دوم همزمان با شکوفایی علم شیمی .در معرض تخریب شدید قرار نداشتند هاي طبیعی گیاهان دارویی  رویشگاه
توجه بشر را ، ها  بود که در ابتداي امر داروهاي ساخته شده با اثرات سریع خود در برطرف کردن بیماريداروهاي سنتتیک 

 برداري اگرچه بهره این دورهدر . در نتیجه موجب فراموشی داروهاي گیاهی در بخش وسیعی از جهان شد و نمودند بخود جلب
 یطبیعتا حدودي رویشگاههاي این دوره با انقالب صنعتی نی ولی به دلیل همزما یافتاز گیاهان دارویی کاهش  مستقیم

انسان به استفاده از آشکار گردید لذا   ر روي انسان و دامب شیمیاییدر دوره سوم اثرات جانبی و مخرب داروهاي   .تخریب شد
استفاده از وسایل و ادوات مجهز اقدام به در این دوره بشر با . رجعت نمودداروهایی با منشاء طبیعی بویژه داروهاي گیاهی 

اي طبیعی از دسترس او در سطح وسیع نمود بطوریکه حتی دورترین مناطق موجود در عرصه هرویه از گیاهان  برداري بی بهره
شدت یافت بطوریکه امروزه در بسیاري از کشورهایی که مدیریت حفاظت  ي داروییها گونه انقراضدر امان نماند و بتدریج روند 

  . قرار گرفتندانقراض  معرض خطردر  گیاهان با ارزش دارویی و مرتعیباشد  از منابع طبیعی و مراتع ضعیف می
عوامل مختلفی باعث تضعیف و تخریب . دهند کشور را مراتع تشکیل می احتسمدرصد از  52بیش از در کشور ایران 

هاي غیر اصولی و بی  رویشگاههاي گیاهان دارویی و محصوالت فرعی شدند که از مهمترین آنها چراي دام هاي اهلی، برداشت
زمینهاي نسبتاً مسطح و متوسط بارندگی سالیانه بیش از  با یگسترش مزارع دیم در مناطقرویه از منابع موجود، همچنین 

و  همچنین تغییرات عوامل اقلیمی. باشد میبیشتر از سایر عوامل آنها دت تخریب از عواملی هستند که شمیلیمتر،  300تا  250
که بطوري  ر علت شدهمزید ب دما و بارش بوده اندتغییرات شدید که عمدتاً به شکل اکولوژیکی نیز بخصوص در سالیان اخیر 

 هاي موثر باشند و باعث کاهش شدید آنها در رویشگاه مذکورهاي  اند تا حد زیادي بر روند رشد و ادامه حیات گونه توانسته
سیف (، در این مورد اخیر می توان به کاهش تولیدات گزانگبین در مناطق غربی استان اصفهان اشاره نمودخود شوند طبیعی

 ).1376؛ فقیه، 1381الهی و عبادي،
اگرچه تا کنون در ارتباط با گیاهان مرتعی و علوفه اي موجود در مراتع و مشکالت و راهکارهاي مدیریتی آنها مقاالت 
متعددي نگاشته شده ولی در ارتباط با بهره برداري صحیح از گیاهان دارویی و محصوالت فرعی موجود در عرصه هاي طبیعی 

رویه از گیاهان دارویی  برداري بی این مقاله در نظر دارد تا ضمن بررسی مسایل و مشکالت بهره .کشور توجه شایانی نشده است
   .در کشور به بررسی راهکارهاي مدیریتی در جهت بهبود شرایط کنونی بپردازد

 
  از طبیعت و محصوالت فرعی برداري غیراصولی گیاهان دارویی بهرهناشی از مسائل و مشکالت  -2
  
  :ها گونه انقراض - 1- 2

حفاظت از توان  میبرداري از طبیعت را  هاي بهره ف در اجراي مدیریتاهدا ترین بنیاديمهمترین و بدیهی است یکی از 
دارند و در  رویشاط خاصی قمنطقه یا ن تنها دردر جهان  گیاهیهاي  بسیاري از گونه. کرد عنوانهاي موجود در طبیعت  گونه

در رویشگاه خود از  ها چنانچه این گونه .گفته می شود) Endemic(اندمیک  ها ، به این گونهفتتوان آنها را یا جاي دیگري نمی
  .را بازیابی نمود هاتوان آن دیگر نمی در اغلب مواردروند ببین 

فشار شدید ناشی از چراي دام در مراتع از یکسو و بخش زیادي از این گیاهان داراي خاصیت دارویی بوده و 
عواملی  از مهمتریننمایند  ي بی رویه افرد سودجو از سوي دیگر که بطور آگاهانه و یا ناآگاهانه اقدام به این امر میها برداري بهره

هاي دارویی وجود دارند که از  ها بویژه گونه امروزه در ایران بسیاري از گونه. می شود آنهاهستند که باعث نابودي و انقراض 
 Kelussia odoratissimaدر همین راستا گیاه کرفس کوهی  .)1379نوروزي، (اند شده سوي متخصصین در حال انقراض معرفی

در ) 1383(جابراالنصار . اند که مورد مطالعه قرار گرفتند از جمله گیاهانی بوده )Dracocephalum kotschyi(و زرین گیاه 
بررسی خود بر روي تنوع ژنتیکی جمعیتهاي مختلف گیاه کرفس کوهی مشاهده نمود که گستره این تنوع در اثر عوامل 

شناسایی و بررسی اکولوژیک دو گونه در ) 1384(عسگرزاده . باشد مختلف انسانی، دامی و اکولوژیکی به سرعت رو به کاهش می
در مناطق خوانسار، فریدونشهر،  کردن و کشت آنها به منظور اهلی) Valeriana sisymbriifolia(الطیب  گیاه و سنبل زرین
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برداري توسط انسان بوته هاي زرین گیاه کمیاب و  سمیرم و ارتفاعات کرکس بیان داشتند که بدلیل شدت چراي دام و بهره
  . دیده می شوندبندرت 
  

  :غیر استاندارد بودن محصوالت جمع آوري شده - 2- 2
یکی دیگر از مهمترین مسائل و مشکالت موجود در زمینه محصوالت جمع آوري شده از طبیعت غیراستاندارد بودن   

  .باشد که از سه جنبه قابل بررسی می استآنها 
  

  وجود آلودگی در محصوالت- 1- 2- 2
  :توان به سه دسته مهم تقسیم نمود ها را می بطور کلی آلودگی      

میکروبی و برخی از  و هاي قارچی هاي ناشی از وجود عوامل بیماریزاي گیاهی که عمدتاً شامل آلودگی آلودگی -الف 
  .می باشند) در حالت زنده و یا اجزاء مرده آنها(آفات و حشرات 

فضوالت که عمدتاً در اثر از جمله میکروبهاي بیماریزاي انسان حضور عوامل بیماریزاي مشترك بین انسان و دام  –ب  
  .می ماندو یا انسانهاي آلوده بر روي این گیاهان بر جاي  ي اهلی حیوانات وحشی، دامها ناشی از

انسان در نزدیکی صنعتی یا معدنی هاي ناشی از وجود عناصر سنگین و یا سمی که در اثر فعالیتهاي  آلودگی  –ج 
  .)1384بحرینی نژاد و همکاران، (گیاهان مشاهده می گردد در بافتهايبرداري  رد بهرهمناطق مو

  
  نایکنواختی محصوالت جمع آوري شده از نظر میزان مواد مؤثر - 2- 2- 2

تحت عوامل  ربویژه گیاهان اسانس دا که میزان مواد مؤثره موجود در گیاهان دارویی پژوهشهاي بسیار نشان داده است 
زمان برداشت در طول روز و  ،برداشت در مراحل مختلف نمو از جمله مرحله رشد رویشی و مرحله گلدهیزمان  نندمامتعددي 

به بنابراین نیاز است تا هر گیاهی را ) Naghdi et al, 2004; Omidbaigi et al 2010( برداشت تغییر می کند یا حتی روش
در بسیاري از موارد به دلیل فشار چراي دام در مراتع  .باشد ی و کیفیکمبرداشت نمود که داراي حداکثر میزان مواد  نحوي

  .گیاهان دارویی قبل از رسیدن به مرحله مناسب برداشت توسط انسان، مورد چرا قرار می گیرند
  

  :هاي فیزیکی ناخالصی - 3- 2- 2
له کاه و کلش گیاه و یا سایر هاي فیزیکی از جم ناخالصی دارايمحصوالت جمع آوري شده از عرصه منابع طبیعی عمدتاً 

  .دگردباشد که این امر خود باعث غیراستاندارد شدن محصول جمع آوري شده می  می خاكسنگریزه و یا گرد و  ، گیاهان
  

  :مسائل اقتصادي و اجتماعی جمع آوري گیاهان دارویی از عرصه هاي طبیعی - 3- 2
در بعضی موارد مشاهده شده است که پس از تعیین مسائل و فاکتورهاي اقتصادي موجود از جمله مسائل کارگري، 

و چنانچه این گیاهان در  غیراقتصادي است برداري از برخی از گیاهان دارویی عملی  مصرف انرژي و امکانات بکار رفته، بهره
با این حال جنبه هاي اجتماعی از جمله ایجاد . باشد د به صرفه تر میمنطقه خاصی کشت و مورد داشت و برداشت قرار گیرن

  .بایستی مد نظر قرار گیردنیز  جوامع محلیشغل در 
  

  و محصوالت فرعی برداري از گیاهان دارویی بهرهراهکارهاي مدیریتی  -3
ل شده و شاید در برخی موارد غیر هاي نادر و یا اندمیک بسیار مشک ها بویژه گونه با گذشت زمان، مهار سیر نابودي گونه

چه سریعتر ربرداري صحیح از آنها می بایستی ه و بهرهموجود هاي گیاهی  قدر مسلم در جهت حفاظت از گونه ،ممکن شود
 خاصیها و معضالت  برداري غیراصولی از طبیعت داراي پیچیدگی اگر چه بررسی مسائل و مشکالت بهره. تدابیري اندیشید
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هاي الهی  بهره مندي از این موهبت هاي ویژه در جهت ها و نظارت مدیریت عمالتوان در بسیاري از موارد با ا باشد ولی می می
  .توان به این هدف نائل شد بطور کلی با در نظر گرفتن نکات و مواردي از جمله موارد زیر می. اقدام نمود

آوري و بهره برداري از گیاهان بالفعل منطقه  مناطقی که هدف جمعدر  )نقشه پراکنش(تعیین نوع پوشش گیاهی  – 1
  و در پی آن برآورد میزان تولید پایدار در منطقه باشد می

  و مدیریت حفاظت و نگهداري آنها انقراضو یا خطر معرض در گیاهی هاي  مشخص نمودن گونه – 2
بذر یا اندامهاي  منطقه در قالبموجود در  و محصوالت فرعی جمع آوري و حفاظت از ژرم پالسم گیاهان دارویی – 3

  عرصه درآنها  حفظ تراکم و پوشش مناسبتکثیري زنده و تالش در جهت 
و  تخریب کننده عرصه و تعیین میزان تأثیر هر یک از آنها بر گیاهان داروییي و یا بردار عوامل بهرهلیست تعیین  – 4

  هریکهش میزان تخریب ارائه راهکارهایی در جهت قطع و یا کا و وجودم محصوالت فرعی
  .هاي کنترلی بلند مدت و اعمال سیاست هاي گیاهی در منطقه مدیریت بررسی و کنترل آفات و بیماري– 5
6 – و  یبررسی و کنترل محصوالت جمع آوري شده به لحاظ مسائل بهداشتی از جمله عوامل بیماریزا و عناصر سم

  رف کردن آنتعیین عوامل مولّد آلودگی و تالش در راستاي برط
  هاي فیزیکی بررسی و کنترل محصوالت به لحاظ ناخالصی – 7
گیاهان دارویی براي حفظ استانداردهاي کمی و کیفی  و نگهداري پس از برداشتاعمال مدیریت در زمینه برداشت  – 8
  محصول
ف گیاهان دارویی توسط دام برداري دام و انسان از عرصه و جلوگیري از مصر اعمال مدیریت در تفکیک زمانهاي بهره – 9

  هاي ناشی از عبور دام در منطقه  جلوگیري از آلودگی همچنینبرداري توسط انسان  تا پیش از بهره
   موجود درمحصوالت دارویی جوامع محلی از برداري  بررسی مسائل اقتصادي و اجتماعی در ارتباط با بهره – 10

  هاي طبیعی  عرصه
  .باشد که بومی منطقه نبوده ولی بدالیل اقتصادي برنامه ریزي بر روي آنها به صرف میهایی  بررسی سازگاري گونه-11
  تولید ارقام و واریته هاي سازگار با شرایط آب و هوایی کشور جهت کشت دیم در مناطق مناسب هر گونه گیاهی -12
  هاي خودرو و اقتصادي اهلی کردن گونه -13
  فرآوري گیاهان پس از برداشت در مناطق مربوطه تقویت تاسسیات مرتبط با نگهداري و -14
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