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   زیست محیطوسالمت  توسعه کشاورزي پایدارویی برردا  گیاهان نقشبررسی 

  2، میالد خاتمی1سیدعلیرضاموسوي

دانشجوي کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزي ومنابع طبیعی دانشگاه تربت -1
  Alirezamusavi1393@yahoo.comحیدریه

  دانشجوي کاردانی ناپیوسته گیاهان دارویی ومعطر دانشکده کشاورزي دانشگاه تربت حیدریه  -2

  

  چکیده: 

با توجه به اهمیت وموقعیت هاي اقلیم کشور ایران که سطح وسیعی از آن را مناطق خشک اشغال کرده می توان به اهمیت 
.با وجود نامناسب بودن شرایط زیست براي انسان .غالب جانوران و گیاهان، گونه هاي  پی بردجنگلکاري درکشور  فضاي سبزو

دارویی و معطر ، منظر سازي  لحاظ هم از مناطق می روید که هم از لحاظ سازگاري وبوم شناختی و در اینگیاهی خاصی 
غناي گیاهان دارویی در سراسر  ، باعث تنوع و لفشرایط اکولوژیک مخت و هوایی و .درآمد زایی قابل توجه می باشند.تنوع آب

نیمه خشک می توان با  خشکسالی درکشور بخصوص درمناطق خشک و توجه به روند بحران کم آبی و ایران شده است. با
، توسعه  منابع طبیعی حفاظت از محیط زیست و تکنیک هاي خاصی دراین مناطق به رعایت چرخه اکولوژیکی  زیستی و

دید. یکی از این تکنیک ها استفاده از کاشت رونق اقتصادي گر باعث ایجاد اشتغال و ایدار را مدیریت نموده وکشاورزي پ
زینتی مقاوم به کم آبی می باشد. خوشبختانه در سال هاي اخیر تالش هاي فراوانی براي شناخت  معطر و گیاهان دارویی و

، استفاده  ، شرایط اکولوژیک ، پراکنش آنها درایران ی از نظرنوع گیاهانزینت معطر و همه جانبه استفاده از گیاهان دارویی ،
، بررسی روش  ، اصالح گونه هاي مهم اهلی نمودن ، کشت و ، شناسایی مواد مؤثره ، تجزیه غذایی، استخراج هاي دارویی و
مرتعی  اصالح گونه مهم زینتی و شناسایی و همچنین مطالعه و ات دارویی ومطالعه اثر افزایش مواد مؤثره و هاي نوین در

 نیمه خشک که در توسعه کشاورزي پایدار و سالمت محیط زیست کمک شایانی نموده است صورت گرفته و مناطق خشک و
  توجهی نیز حاصل شده است. نتایج جالب

  

  سالمت وتوسعه تنش خشکی ، زینتی ، کشاورزي پایدار، محیط زیست ، کلمات کلیدي: گیاهان دارویی و

  
  
  

  مقدمه:
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نیازمند بکارگیري سیستمهاي پیشرفته فناوري به منظور  راي جوامع ساکن درمناطق نیمه خشکمتخصصین علوم کشاورزي ب

کار گیري منظر سازي می باشند. براي ه ب انرژي ، حفظ زیست بوم و فرآورده هاي کشاورزي، مصرف بهینه آب و تولید
نیمه خشک، یکی از گزینه هاي نو ایجاد درختستان مقاوم به خشکسالیست، که  خشک ودستیابی به عملکرد بهینه درمناطق 

دراین مناطق همچون امکان تنوع زیستی براي بهره برداري از منابع موجود درمناطق خشک، توجه به استفاده ازگیاهان 
گیاهان دارویی  تکش داي درمور ویژهکشور ایران جایگاه جایگزین مانند گیاهان شورپسند، گیاهان دارویی وزینتی می باشد.

فرهنگی مصرف گیاهان دارویی در ایران تنوع اقلیمی موجود در کشور جایگاه  دارد. عالوه بر سابقه طوالنی وریشه تاریخی و
د. تعداد نوهزاربرآورد می ش 10تا8یران بین  گیاهان دارویی را ممتاز نموده است. تعداد گونه هاي گیاهی شناخته شده در ا

رسازمان درخور توجهی است. براساس آما ال وورد می شود که رقم بسیار باگونه برآ 2300هان دارویی در ایرانگونه اي گیا
بسیار وسیع است اما به منظور حفظ این  هاي گیاهان مرتعی عرصه طبیعی رویشگاه مراتع کشور اگر چه جنگلها و

هاي مجاز به بهره برداري درسال هاي مختلف تغییر یافته  ح رویشگاههوایی سط باتوجه به شرایط آب و رویشگاههاي طبیعی و
شناخت نواحی  احیاء پوشش هاي گیاهی و امروزه حفظ و وبنا براین میزان استحصال گیاهان دارویی نیز تغییر می نماید.

 ویژه بخش کشاورزي وبه  مستعد اکولوژیکی مناطق مختلف کشور براي بستر سازي مناسب در برنامه ریزي هاي منطقه اي و
انسانی با توجه به حفظ محیط زیست  مرتع وگیاهان دارویی مرتعی به منظور بهره برداري بهینه از منابع طبیعی و جنگل و

، گیاهان بومی هستند که داراي ارزش  درمناطق بیابانی وخشکود امري ضروري است. یکی ازمواهب منابع طبیعی موج
وجود برخوردار بودن از تولیدات گیاهی اندك ، از پتانسیل هاي  بیابانی با باشند. مناطق خشک وصنعتی متنوعی می  دارویی و

شناسایی وبهره برداري قرار گیرند، می توانند سهم باالیی در اشتغال  که اگر به درستی موردتولیدي باالیی برخوردارمی باشند 
عتی نمودن آنها دراین نواحی ازجمله این پتانسیل اهان دارویی وصنند. کشت وتولید گیارزآوري داشته باش زایی، درآمد ملی و
محیطی، اقتصادي  نتیکی کشور محسوب می شوند، از فواید زیستان عالوه براینکه جزء ذخیره هاي ژهاست واین گیاه

  ماري نیز برخوردار می باشند.وخواص دارویی بیش
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش هاي بررسی:
  

  پایدار رزيت الزم در منابع علمی وپژوهشی درباره نقش وکاربرد گیاهان دارویی در توسعه کشاوباتوجه به مطالعات و تحقیقا
 زینتی و مرتعی ، مشخص گردید که جوامع گیاهی در بخش کشاورزي به ویژه گروه گیاهان وحفظ سالمت محیط زیست 

 سالمت زیست بوم و و همچنین دربخش بهداشتی  ملیاقتصاد  معطر می تواند نقش به سزایی در تولیدات گیاهی و دارویی و
به شرح ذیل می  که در پی آن مباحث نوین و مناسبی استخراج  و وکنترل منابع طبیعی داشته باشندافراد جامعه انسانی 

  باشند.
  

  سالمت محیط زیست : مالحظات مورد نظر درنقش گیاهان دارویی درتوسعه کشاورزي پایدارو
هاي مختلف مورد بررسی قرار ارویی ومعطررا می توان از دیدگاه هاي زیست محیطی تولیدگیاهان دجنبه :  ) مباحث فنی1

  موضوع مهم ومرتبط با این مبحث اند. اما بهره برداري بی رویه از منابع طبیعی وآلودگی محیط زیست دو داد.
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هانی سبب افزایش برداشت این گیاهان از منابع ) بهره برداري بی رویه : افزایش تقاضاي گیاهان دارویی و معطردربازارهاي ج2

طبیعی شده است . و درنتیجه ،گونه هاي گیاهی پرطرفدار به شدت مورد بهره برداري قرار گرفته اند نتیجه آنی بهره برداري 
ز گیاهان بی رویه ، آسیب دیدن کامل یا بخشی از فلور گیاهی است که به طور طبیعی قادر به احیا نیست. امروزه بسیاري ا

زینتی هنوز به عنوان گونه هاي درمعرض خطر شدید انقراض مطرح اند . به منظور کاهش اثرات  مرتعی و دارویی و معطرو
منفی برداشت گیاهان از طبیعت ، اصطالح برداشت پایدار توسط کارشناسان مختلف پیشنهاد شده است که مفهوم اصلی 

زینتی،  برداشت غیرمخرب گیاهان از طبیعت است که با حفظ تنوع ژنتیکی  ی وبرداشت پایدار گیاهان دارویی ،معطر، مرتع
  اکوسیستم همراه است.

بدون  معطر، ایمن و ) آلودگی محیط زیست : معموال باور عمومی بر این است که محصوالت ساخته  شده از گیاهان دارویی و3
خاك  وهواي آنجا مقدار زیادي از ترکیبات آلوده کننده سم هستند اما چنانچه گیاهان از مناطقی برداشت شوند که آب ، 

حیوانات منتقل  کنند. آلودگی در  سمی داشته باشد ، یا دراین مناطق کشت شوند ، ترکیبات سمی موجود را به بدن انسان و
 -2 ها.ارت آفت کش ها، علف کش ها وکودمصزف بدون نظ -1گیاهان دارویی و معطر از منابع زیر سرچشمه می گیرند. 

وجود گیاهان مجاور و گیاهانی که قبال در آن   -3انتقال آن ها به گیاهان  تجمع فلزات سنگین درخاك وآب هاي زیزمینی و
وجود گازهاي سمی موجود در اتمسفر که از جاده ها وکارخانه هاي مجاور سرچشمه می گیرند و  -4منطقه کشت شده اند. 

  باران هاي اسیدي -5
درمورد گیاهان دارویی ومعطر می  GWPو  GAPبراي کاهش مشکالت مربوط به آلودگی هاي محیط زیست ، قوانین   )4

  تواند راهنمایی ارزشمند مورد توجه قرار گیرد.
  
  
  
  
  

  معطر: یی ونمونه هاي کاربردي در ارتباط با نقش گیاهان مرتعی، زینتی ، دارو
  
ع گونه وتن تنوع اقلیمی ،: خشک  نیمه و خشک درمناطق پایدار کشاورزي توسعه درجهت گامی دارویی گیاهان کاشت )1

با بهره گیري هزارگونه گیاهی همواره استفاده از گیاهان دارویی  وذخایرژنتیکی از ویژگی هاي بارز ایران بوده  اي و
 وتأمین دارو از منشأ گیاه از ویژگیهاي بارز طب سنتی اسالمی ایران محسوب می شود.

معطربا  گیاهان دارویی در استان خراسان رضوي: سهم خراسان رضوي در تولید وصادرات گیاهان دارویی ووضعیت   - 1-1
درصد  10، تنها  رتبه اول کشور درزمینه سطح زیر کشت این محصول گونه ازاین گیاهان و 2400 وجود برخورداري از 

گیاهی ، وجود ذخایرژنتیکی منحصر به فرد وگونه تنوع اقلیمی خراسان رضوي به تبع آن پوشش متنوع  ل کشوراست.ک
زمینه را براي ورود این استان به تجارت بین الملل گیاهان دارویی ومعطر  هاي بومی که خریداران بسیاري درجهان دارد

در مراتع  درصد گیاهان دارویی استان خراسان رضوي به صورت خودرو و 90داروهاي گیاهی فراهم کرده است. و
زیره سیاه است.  سیریش، بنه و ،غوره، باریجه، کتیرا، پسته جنگلی نمی رویند. مهمترین گیاهان خودرو آ وکوهستان
 ارس از جمله گیاهانی هستند که خاستگاهشان تنها در خراسان رضوي می باشد. نوروزك و

یژگیها ي منحصر به فرد و و ها ازکاربرد اي گسترده طیف ومعطر دارویی گیاهان: دارویی گیاهان کاربرد وسیع دامنه - 1-2
 را در بر می گیرد که دراینجا به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می شود.

نقش گیاهان دارویی  -3صنایع آرایشی وبهداشتی  در کاربرد-2 وغذایی داروسازي صنایع در ومعطر دارویی گیاهان نقش-1
کاربرد گیاهان دارویی درتوسعه  -5نقش گیاهان دارویی درتهیه وتولید سموم آلی گیاهی -4درکنترل فرسایش خاك 
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نقش گیاهان دارویی درتناوب  - 7نقش گیاهان دارویی در حفاظت وکنترل منابع طبیعی ومحیط زیست-6کشاورزي پایدار

 ح نباتات.زراعی واصال
  

 
 ومعطر در فضاي سبز: افزایش توسعه اقتصادي محیط زیست با به کارگیري گیاهان داروي )2

 را ها اکوتیپ و ها گونه تنوع سبزشهري درفضاي ها گونه این کارگیري به ، دارویی گیاهان هاي وتوانایی ها سازگاري به باتوجه
ه هاي گیاهی موجود در آن تشکیل شده است. ازآنجایی گون یکایک از درحقیقت منطقه یک گیاهی پوشش .دهد می افزایش

ازطرفی معموال گیاهان دارویی درمدت  زیست شهري با امکانات وتأسیسات فضاي سبز ارتباط مستقیم دارد و محیطکه 
پایدار آنها به علت سبزي وکوتاهی شان زیبایی خاصی را تولید می نمایند، باعث توسعه  کوتاهی سطح خاك را فرا می گیرند و

  با حفاظت ازمنابع طبیعی توانایی اقتصادي منطقه می باشد. نشان دهنده توانایی اقلیمی و از جنبه دیگر درمحیط زیست و
  :زیست محیط و سبز درفضاي دارویی گیاهان جامعه گسترش- 2-1

درمحدوده طراحی  زندگی به ناچار گیرد، قرار انسان حمایت مورد انقراض خطر از خاطرنجات به گیاهی جامعه یک چنانچه
حاالت محیط هاي طبیعی می  و در بهترین شده توسط انسان است. این محدوده ها شامل باغ هاي گیاه شناسی وفضاي سبز

در نتیجه ژن هاي غیر مفید ممکن است افزایش  باشد. با انتخاب طبیعی توسط انسان ، گیاهان دارویی قوي وسالم گزینش و
اکوتیپ  سبب ازبین رفتن ژنوتیپ و یاهی محدودتر باشد، این پدیده با شدت بیشتري رخ می دهد ویابند وهرچه جوامع گ

 الزم وضروري جانوري دراقلیم هاي متنوع گیاهان می شود. براي کاهش این خطر انقراض، توسعه همه جانبه جوامع گیاهی و
 انجام نشده است، عموما به صورت توده بومی می باشند.اینکه عملیات اصالحی روي آن ها  است. گیاهان دارویی ایران به علت

اقلیم، تعداد زیادي از عوامل طبیعی اثرخودرا برگیاه اعمال  بنابراین میدان اکولوژیکی وسیعی دارند. این گستردگی سطح و
ان مناسب براي همچنین برداشت ازمنابع طبیعی کاهش می یابد درنتیجه وارد کردن گیاهان دارویی در فهرست گیاه نموده و

  فضاي سبز جامعه، گسترش قابل توجهی پیدا خواهند نمود. محیط زیست  و
  آموزش:در امر  دارویی گیاهان محیطی زیست کارکردهاي - 2-2

 تحقیق راستاي در جهانی معیارهاي به دستیابی و ملی اهداف پیشبرد در دارویی گیاهان حیاتی نقش شناسایی و گذاري ارزش
نتیکی از حفظ ذخایر ژ وه اقتصادي ، زیست محیطی، امنیت غذایی توسع اشتغال، ایجاد ، خودکفایی جامعه، نشاط و سالمت

در برنامه  پایدار امري اجتناب ناپذیر است. گیاهان دارویی به عنوان یکی ازمواهب الهی است وچنانچه نظر مدیریت توسعه
ایجاد اشتغال، جلوگیري  می تواند عالوه بر درمان بیماري ها، سبب بازار یابی آن صورت پذیرد، ریزي اصولی در شیوه تولید و

  وها ومراتع وحفظ محیط زیست گردد. از تخریب جنگل
  

 :سبز فضاي در کشت عنوان به خشکی به مقاوم دارویی گیاهان )3
  زینتی به عنوان فضاي سبز به شرح ذیل می باشد: هدف از کشت گیاهان دارویی ومعطر و

شد بررسی پوشش گیاهی بومی هرمنطقه می تواند به با گیاه: هرگیاهی داراي میدان اکولوژیکی خاصی میسازگاري - 3-1
  عنوان راهنماي مفید جهت انتخاب گیاهان باشد.

سازگاري با سطوح شیب دار: در شیب هاي تند ویا درپارك هاي جنگلی وکوهستانی می توان از گیاهان دارویی مانند  - 3-2
همچنین جهت پوشش دیوارهاي بتونی که براي  شیرخشت وگونه هایی از جنس علف چاي استفاده نمود.خارشتر،  کورك ،

  شوند، می توان، از بنه ، زرشک معمولی، گل محمدي، برگ بو وسماق بهره گرفت. شیب ها ساخته می
هوا، گرد وغبار، اشعه ماوراء  گروهی از گیاهان دارویی ومعطر دربرابر آلودگی هايصنعتی:  سازگاري باآلودگی زیستی و- 3-3

  بنفش وآلودگی هاي صوتی تحمل خوبی از خود نشان می دهند مثل انواع رزها وگل محمدي.
ا تولید مواد زبان گنجشک ب تأثیر گیاهان بر سالمت جامعه: گیاهان دارویی مثل اکالیپتوس ، کاج ، انواع بیدها، افرا و- 3-4

همچنین باعث ایجاد  برخی حشرات مضر و درهوا باعث از بین رفتن قارچ ها، باکتري ها و انتشار آنها ها) وشیمیایی( فیتونسید

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
فضاي محیط  بخشی در آرام و سنجد رایحه دل انگیز حالت آرامش درا نسان می شوند.گل بابونه ، گل محمدي، بیدمشک و

  انتشار می نمایند.
نیمه خشک مورد  براي حفظ محیط زیست درمناطق خشک وتعدادي گیاه دارویی ومعطر وزینتی که به عنوان فضاي سبز و 

  استفاده قرار گرفته می شوند به شرح ذیل می باشند.
گیاهی است چندساله وداراي ساقه مستقیم وچهارگوش از تیره نعناعیان وارتفاع آن  ) ( Salvia offisinalis مریم گلی-1

ضخیم وکرك مانند است که به رنگ سبز کم رنگ می باشد.  برگهاي آن داراي پوششی  سانتی مترمی رسد. 70تا 50بین
  شیراز می باشد. رویشگاه اصلی این گیاه مناطق خشک وکم باران جنوب کشور مثل کرمان و

  
غالب اجتماعات گیاهی دراستپهاي خشک  این گیاه بوته اي بسیار معطر، عنصر اصلی و ) Artemisa vulgaris  (نه  درم-2

 محسوب می شود.نیمه خشک کشور 
  
داراي گل هاي سفید  متقابل دارد. کوتاه و پرشاخه است که برگهاي نازك و درختچه اي )  ( Thymus vulgarisآویشن-3

 این گیاه مقاوم به کم آبی است. در دشت هاي میانی استان بوشهر می روید. وچتري می باشد.
  
  
، خیلی پرشاخه به شکل بوته کوچک به ارتفاع نیم مترو چندسالهگیاهی است  ) Lavandula stoechas (اسطوخودوس -4

داراي برگ ها  اسطوخودوس ر گوش، برگ هاي آن دراز، متقابل، پوشیده از کرك سفید پنبه اي می باشد.ان چهآساقه هاي 
  وکرك هاي معطر می باشد.

  
  
  
سانتی  60تا 25گیاهی علفی ویکساله ، داراي ساقه وشاخه هاي راست به ارتفاع  ) Achillea millefolium (بومادران   -5

غالب نقاط ایران می روید. این گیاه به رنگ سبز مایل به زرد با دمبرگ دراز و گلهاي مجتمع به  مترکه درنواحی مدیترانه و
  صورت خوشه اي دراز درکناره ي برگ ها دارد.

  
  
   )(Tecomella Undulata  درخت انار شیطان: - 6

 براي و دارد زیست محیط درحفاظت مهمی نقش که است ایران وخشک گرم مناطق چوبی هاي گونه ازمهمترین درختچه این
 خواص نظر واز است اهمیت حایز بسیار سوزي تشآو یخبندان خشکی، به باال بسیار مقاومت به توجه با کاري جنگل احداث
  د.ظاهر زیبا از نظر فضاي سبز نیز قابل توجه می باش دلیل به وهمچنین ارزش با وچوب دارویی
  
  
  

  :پیشنهاد
 مورد گیاهان که است وضروري بوده رشد بعدي مراحل از مستقل گیاه، رشد ابتدایی درمرحله وخشکی تنش به مقاومت

براي حفظ زیست بوم  درسایر مراحل رشد نیز مورد مطالعه قرار گیرند. استفاده در حفظ زیست بوم وتوسعه کشاورزي پایدار
وتوسعه کشاورزي پایدار درمناطق خشک ونیمه خشک می توان از گیاهان اعم از دارویی، معطر، مرتعی وزینتی مقاوم به 

گونه هاي مقاوم وبا  خشکی استفاده نمود براي این منظورجنگل کاري وایجاد فضاي سبزوکشت گیاهان دارویی واستفاده از
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ارزش وهمچنین درنظرگرفتن اینکه این گونه ها بومی باشد، باید مد نظر قرار گیرد زیرا گونه هاي بومی هر منطقه در اولویت 

ه نمود که مناسب این اقلیم باشند وباعث رونق توسعه کشاورزي پایدار راستا باید از گونه هاي گیاهی استفاد ناست درای
  زیست گردند. وحفاظت از محیط

  
  
  

  
  منابع: 

  
 هصفح  704.ومراتع جنگلها تحقیقات مؤسسه انتشارات. خشک درمناطق جنگلکاري ،1380، ه کنشلو، -١
 ، انتشارات آستان قدس رضوي،جلد دوم وسوم.1384امید بیگی، ر. تولید وفرآوري گیاهان دارویی ، -٢
عنوان کشت در فضاي سبز، اولین کنفرانس بین المللی رحمتی، الف. بررسی برخی گیاهان دارویی مقاوم به خشکی به  -٣

 مهندسی محیط زیست. تهران.
، اولین همایش 1392م. اهمیت منظر سازي با گونه هاي بومی درمناطق خشک ونیمه خشک ،  ایران نژاد، موسوي، ص ، -۴

  ملی جغرافیا، شهرسازي وتوسعه پایدار، تهران.
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