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حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی کشور 
سرزمين ايران كشوري ممتاز، با رتبه باال از نظر غناي گياهي، تنوع زيستي 
 8000 تعداد  پژوهشگران،  و  گياه شناسان  نظر  براساس  است.  اقليمی  تنوع  و 
گونه گياهي در ايران وجود دارد كه بيش از 2200 گونه از آنها داراي خواص 
دارويي، عطري، ادويه اي و آرايشي- بهداشتي هستند. به عالوه بر اساس نتايج 
ايران   گياهی  گونه های  تعيين جايگاه حفاظتی  تحقيقاتی   دوم طرح  فاز  اوليه 
يعنی  هستند،  اندميک  گياهی  گونه های  كشور  گياهان  از  گونه   2300 حدود 
به عنوان يک ظرفيت انحصاري تنها در سرزمين ايران می رويند. همچنين حدود 
25 درصد از گياهان دارويی بومی كشور، انحصاری هستند كه می توانند ظرفيت 
رقابتی عظيمی را برای ورود به بازارهای جهانی و افزايش سهم ايران از تجارت 

جهانی گياهان دارويی ايجاد كنند.
حجم تجارت جهاني گياهان دارويي از 60 ميليارد دالر در سال 1996 
بر اساس  و  است  يافته  افزايش  در سال 2019  ميليارد دالر  از 150  بيش  به 
پيش بيني بانک جهاني، گردش مالي و تجارت جهاني متمركز و مبتني بر گياهان 
دارويي و داروهاي گياهي، تا سال 2025 به 450 ميليارد دالر و تا سال 2050 
به حدود 5000 ميليارد دالر خواهد رسيد. افزايش سهم ايران از تجارت جهانی 
جز با تکيه بر ظرفيت گياهان دارويی بومی، توسعه كشت و فراوری آنها ممکن 

نيست.
متأسفانه همچنان بخش بزرگی از نياز صنايع به گياهان دارويی از طريق 
برداشت اين گياهان از عرصه های منابع طبيعی تأمين می شود. براساس گزارش 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور، بخش عمده گياهانی مثل آنغوزه، 
آويشن، ميوه بادام كوهي، باريجه، برگ كنار، ميوه بنه، زيره، ريشه سريش، سقز، 
علف گاوزبان، فندق، گال بلوط، كتيرا، كرفس وحشي، گزانگبين، مورد، موسير، 
گل نرگس، وشاء، ميوه بلوط، گردوی جنگلي، سماق و ... كه در عطاری ها به 
فروش می رسند و در عرق گيری های سنتی و صنعتی، يا در صنايع داروسازی 

كشور استفاده می شوند، از رويشگاه های طبيعی جمع آوری می شوند.
منابع ژنتيکي گياهی به عنوان يکی از مهم ترين ثروت هاي ملي كشور، در 
كه  ارزشمند  ذخاير  اين  هستند.  متنوعی  فشارهای  تحت  خود  رويشگاه های 
كمی  عملکرد  افزايش  با  جديد  گياهي  ارقام  توليد  اصلي  دست مايه  می توانند 
دارويي  گياهان  توليدات  در  را  بزرگي  تحول  طريق  اين  از  و  كيفی  باشند  و 
كشور ايجاد كنند، در رويشگاه های طبيعی با برداشت های بی رويه، تغيير كاربری 
بنابراين  نابودی مواجه هستند.  يا  با خطر كاهش سطح،  اقليم  تغيير  اراضی و 
حفاظت و صيانت از منابع ژنتيکي و ظرفيت سازي در بهره برداري بهينه از آنها 
با هدف شکوفايي اقتصاد ملي، امنيت غذايي و سالمتی مردم اهميت بسياری 
دارد. برای حفظ ذخاير ژنتيکی گياهان در عرصه های طبيعی و بهره مندی از 
پتانسيل گياهان دارويی بومی و انحصاری كشور بايد رويکردهای زير را به طور 

مستمر مورد توجه قرار داد:
1- حفاظت جدی از ذخاير ژنتيکی گياهان دارويی در طبيعت با كاهش 
از طبيعت صد در صد ممنوع  برداشت  كه  نقطه ای  به  )تا رسيدن  برداشت  سطح 

شود( و جلوگيری از انواع تغيير كاربری ها
با  انحصاری  و  بومی  دارويی  گياهان  رقابتی  و  نسبی  مزيت  بر  تکيه   -2
الگوبرداری از طبيعت، شناخت پتانسيل ها و تنوع آنها در رويشگاه های مختلف 

و اهلی كردن گياهان دارای اولويت
3- توسعه سطح زير كشت گياهان دارويی با ارقام اصالح شده و پرمحصول 

4- فراوری گياهان دارويی با رويکرد افزايش ارزش افزوده
خوشبختانه در همه اسناد باالدستی مثل برنامه های پنج ساله و سند ملی 
كشت  توسعه  طبيعی،  رويشگاه های  در  زيستی  تنوع  بر حفظ  دارويی  گياهان 
گياهان دارويی، كاهش سطح برداشت از عرصه های طبيعی، همچنين فراوری 
گياهان دارويی و جلوگيری از صادرات مواد خام گياهی تأكيد شده است. اين 

حفاظت بايد از دو طريق انجام شود. 
- حفظ گياهان در رويشگاه )in sito( از طريق اعمال مديريت سازمان 
و  مردم  عمومی  فرهنگ  سطح  افزايش  كشور،  آبخيزداری  و  مراتع  جنگل ها، 

كاهش وابستگی معيشتی مردم به طبيعت 
بذر  از طريق جمع آوری   )ex-sito( رويشگاه  از  در خارج  - حفاظت 
در  حفاظت  و  طبيعی  رويشگاه های  از  دارويی  گياهان  مختلف  جمعيت های 
بانک ژن منابع طبيعی )در حال حاضر، در بانک ژن منابع طبيعي ايران، واقع 
از  بذر  نمونه  هزار  از 23  بيش  كشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقيقات  مؤسسه  در 
و  عظيم  پتانسيل  كه  مي شود  نگهداري  دارويی  گياهان  از  گونه  حدود 1600 

منحصر به فردی است.( 
در چند دهه اخير رشد بي رويه جمعيت و فشارهاي فزاينده بر منابع طبيعي 
باعث شده است تعداد زيادي از گونه هاي ارزشمند موجود در عرصه هاي طبيعي 
در معرض نابودي قرار گيرند. ايجاد تغييرات اساسي در عوامل اكوسيستم و بر 
 هم خوردن تعادل اكوسيستم هاي طبيعي در نتيجه بهره برداري هاي بي رويه، آثار 
فرسايش شديد خاك، آتش سوزي،  تغييرات جوي،  فعاليت هاي صنعتي،  سوء 
محيط زيستی،  آلودگي هاي  و  بيماري ها  و  آفات  شيوع  رويشگاه ها،  تخريب 
منابع  عرصه هاي  توارثي  ذخاير  به ويژه  توارثي،  ذخاير  انقراض  تشديد  سبب 
طبيعي شده است. اين تغييرات در مورد گياهان دارويی كه عالوه بر همه خطرات 
بيشتر  مراتب  به  می گيرند،  قرار  نيز  بی رويه  بهره برداری های  مورد  يادشده، 
است. مراتع كشور حدود 90 ميليون هکتار از مجموع 165 ميليون هکتار از 
عرصه هاي كشور را به خود اختصاص داده اند كه اين وسعت شامل 55 درصد 
از گستره كشور مي شود. در اين مراتع سه برابر ظرفيت مجاز دام چرا مي شود. 
دارويی  و  مرتعي  گونه هاي  فشار شديد چرا،  و  بي جا  بهره برداري هاي  به دليل 

به شدت در حال فرسايش هستند.
طبيعی،  منابع  عرصه های  در  دارويي  توارثي  ذخاير  حفظ  به  توجه  عدم 
پيامدهای فاجعه باري را در زير بخش منابع طبيعي كشور در پی خواهد داشت 
كه از آن جمله می توان به روند سريع انقراض گونه ها و فرسايش شديد ژنتيکي 
اشاره كرد، به طوری كه در آينده ای نه چندان دور، كشور را از مزايای استفاده 
اهلی  بر ضرورت  ديگر  بار  يک  بنابراين  كرد.  خواهد  محروم  گياهان  اين  از 
آنها  از  پر محصول  ارقام  با  كشت  زير  سطح  توسعه  و  دارويی  گياهان  كردن 
تأكيد می شود. برداشت از طبيعت به جز نابودی ذخاير ژنتيکی، طيف متنوعی از 
يک گياه را با عملکرد و مواد مؤثره مختلف توليد می كند كه نه برای صادرات 
مناسب است و نه برای فراوری. در حالی كه با اهلی كردن و اصالح و معرفی 
رقم، دستيابی به گياهانی با عملکرد و مواد مؤثره پايدار امکان پذير خواهد شد.

فاطمه سفیدکن، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و  ترویج کشاورزی
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