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گیاهانداروییچندساله،گزینهمناسببرایکشتدردیمزارهایشیبدار

اکثر قریب به اتفاق دیم زارها در ایران، مراتعی هستند که در طول 
زمان، به تدریج تغییر کاربری داده و به کشاورزی تبدیل شده اند. روند 
رو به رشد تغییرات اقلیمی در جهان و نمود پررنگ تر آن در ایران که 
افزایش درجه حرارت، تغییر الگوی بارش و خشک سالی را به همراه 
داشته است، برخی از این دیم زارها را با کاهش عملکرد تولید مواجه 
کرده است تا حدی که زراعت در آنها صرفه اقتصادی نداشته و به حال 
خود رها شده اند. از طرف دیگر، در دیم زارهای با شیب بیشتر، کشت 
بافت خاک شده است، همچنین  به هم خوردن  گیاهان یک ساله سبب 
از آنجایی که گیاهان فقط در دوره کوتاهی روی زمین وجود دارند و در 
سایر فصول سال، خاک عاری از پوشش گیاهی است، فرسایش خاک 

در آنها قابل توجه است.
به  نیاز  به دلیل  چندساله  دارویی  گیاهان  که  است  حالی  در  این 
عملیات زراعی کمتر و عمق ریشه دوانی بیشتر، باعث حفظ بهتر بافت 
به عملیات خاک ورزی را کاهش می دهند و از  نیاز  خاک می شوند، 
گیاهان،  این  کشت  همین طور،  می کنند.  جلوگیری  خاک  فرسایش 
نوع  یک  دارند،  وجود  رویشگاه  همان  در  هم  طبیعی  به صورت  که 
به نحوی که  به طبیعت در کشت دیم به شمار می رود،  رویکرد نزدیک 

اکوسیستم های دست خورده را به شکل طبیعی تر خود برمی گرداند.
نیاز  به رشد  بازار رو  توسعه صنایع گیاهان دارویی در کشور و 
به این گیاهان، همچنین نیاز کم آبی آنها در مقایسه با سایر گیاهان 
زراعی مثل غالت و حبوبات، سبب شده تا آنها گزینه ای مناسب با 
ارزش افزوده باالتر برای کشت در دیم زارها محسوب شوند. گیاهان 
نیز  باالتر  بسیار  و  باالی 8 درصد  در شیب های  می توان  را  دارویی 
میلی متر،   350 و   300 حدود  بارندگی های  همچنین،  کرد.  کشت 
بارندگی مناسبی برای تأمین نیاز آبی بسیاری از گیاهان دارویی است. 
مطالعات و بررسی های انجام شده در بخش تحقیقات گیاهان دارویی 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نشان می دهد، صرفه اقتصادی 
کشت گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشور حداقل 2 برابر کشت 
فراوری و  از  ناشی  اقتصادی  ارزش  است.  منطقه  آن  گیاهان زراعی 
تولید محصوالت بعدی از گیاهان دارویی و معطر هم می تواند به تولید 

ثروت بیشتر منجر شود.
با شیب  بنابراین، کشت گیاهان چندساله دارویی در دیم زارهای 
بیش از 8 درصد و بارندگی 300 میلی متر به باال، می تواند سبب کاهش 

فرسایش خاک و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی، همچنین افزایش 
صرفه اقتصادی زراعت در این اراضی شود.

در این رابطه می توان از نتایج تحقیقات ارزشمند بخش تحقیقات 
استفاده  مراتع کشور  تحقیقات جنگلها و  دارویی در مؤسسه  گیاهان 
کرد. این تحقیقات از شناسایی گونه های دارویی در طبیعت، آغاز و 
پراکنش  و  »شناسایی  عنوان  با  کتاب هایی  چاپ  و  تدوین  به  منجر 
گیاهان دارویی استان های مختلف« شده است. شناخت نوع و درصد 
مواد مؤثره این گیاهان، ارزش های دارویی و صنعتی آنها را مشخص 
و جایگاه آنها را در صنایع داروسازی، آرایشی- بهداشتی یا غذایی 
تعیین کرده است. به موازات این تحقیقات، اهلی کردن گیاهان دارویی 
با ارزش اقتصادی و بازارپسندی مناسب نیز انجام شده است. در اهلی 
کردن یک گونه از گیاهان دارویی، بذر کلیه جمعیت های آن در کشور، 
مستقیم  )کشت  تکثیر  روش  مناسب ترین  یافتن  از  پس  جمع آوری، 
بذر در مزرعه یا تولید نشا در گلخانه(، سازگاری و عملکرد کمی و 
کیفی آن در شرایط اقلیمی مختلف کشور، بررسی و گونه، جمعیت یا 

جمعیت های برتر آن برای هر شرایط اقلیمی مشخص می شود.
سازگاری این گونه های ارزشمند دارویی در شرایط دیم، بررسی، 
همچنین تولید با عملکرد اقتصادی قابل قبول نیز انجام شده است. خالصه 
نتایج این تحقیقات تاکنون منجر به انتخاب 51 رقم از حدود 30 گونه 
گیاه دارویی شده و هم اکنون، بخش تحقیقات گیاهان دارویی مشغول 
به تولید بذر از آنها در سطح 10 هکتار در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج 
است. از این 51 رقم، تعداد 33 رقم برای شرایط دیم مناسب است. 
حمایت بخش اجرا از توسعه این تحقیقات برنامه ریزی شده طوالنی و 
هدفمند، که به نتایج بسیار اثربخشی نیز رسیده است، می تواند تولید بذر 
را در سطحی مناسب برای ورود به کشت و کار کشاورزان گسترش دهد 
و برای اجرای کشت گیاهان دارویی چندساله در دیم زارهای شیب دار 
مفید باشد. درواقع، باید هم زمان با تولید انبوه بذر یا نشا از این گیاهان 
چندساله سازگار با شرایط دیم، کشت آنها نیز در زمین های کشاورزان 
به صورت پایلوت انجام شود، با توجه به اینکه کشاورزان با کشت و کار 
پایلوت های  به صورت  طرح ها  است  بهتر  نیستند،  آشنا  گیاهان  این 
ترویجی و تحت نظارت و آموزش محققان مؤسسه انجام شوند. بدون 
تردید، چنین عملیاتی نیازمند همت جدی و حمایت اعتباری بخش 

اجرا است.

مراتع کشور،  و  پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها  استاد  فاطمه سفیدکن، 
سازمان تحقیقات، آموزش و  ترویج کشاورزی
sefidkon@rifr-ac.ir :پست الکترونیک
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