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 مراتع کشوردر از گیاهان دارویی  یبرداربهره یهاو راهکار نبایدها، بایدها

 مقدمه:

ی هم به جهت توجه بیشتر عموم به طب سنت ،دار کشورهای اصلی و ستارهاولویت عنوان یکی ازبهموضوع گیاهان دارویی      

های دولتی و اهستگدهای اخیر در سالطوری که هب. تعیین شده است زایی و درآمدزاییل باالی اشتغالو هم به دلیل پتانسی

راتع ها مسازمان جنگلتعاون روستایی،  سازمان امور عشایر،کشاورزی، سازمان  جهادوزارت  جمله از غیردولتی مختلفی

ها و مراتع و مراکز جنگل تحقیقاتمؤسسه ، ها، دانشگاهنهاد ریاست جمهوری ، معاونت علمیو آبخیزداری کشور

و  رتععلم م صاحبنظران ،اما در مقابل اند.های متعددی انجام دادهکارها و فعالیتگیاهان دارویی رابطه با  در تحقیقاتی

های غیر رویه گونهی بیتوسعه توان بهجمله می های بجا و قابل توجهی در این رابطه دارند که از آنینگران ،کارشناسان

گسترش بیش از پیش اراضی دیم در اثر شخم غیر قانونی  ،مرتعیاراضی ملی  تغییر کاربریهای مرتعی، عرصه بومی در

ضرورت دارد با پرهیز از  به همین دلیل اندمیک و ... اشاره کرد، بومی و فلورمراتع، در معرض خطر قرار گرفتن 

های مختلف مورد واکاوی قرار داد تا بتوان سیاست برداری از گیاهان دارویی در مراتع را از جنبهموضوع بهره ،زدگیشتاب

  به اجرا گذاشت. و تدوین های مرتعی را نگر و مطابق با پایداری اکوسیستمدرست، آینده

ها، مراتع و های اعالمی از سوی ریاست محترم سازمان جنگلبا توجه به اهمیت موضوع گیاهان دارویی و سیاست     

ی قرار گرفت و برای واکاوی آن جلسه مجازمرتع داری ایران آبخیزداری کشور، موضوع فوق در دستور کار کمیته علمی 

ی برگزار ماه جارساتید دانشگاه و کارشناسان در هفته اول خردادنفر از متخصصین بخش تحقیقات، ا ۲۰۰آنالین با حضور 

نفر از متخصصین علوم مرتعداری، گیاهشناسی، زراعت، گیاهان دارویی،  ۲9عالوه بر مشارکت متخصصین مختلف ). شد

و طب  ییهان داروگیاآوری دبیر محترم ستاد توسعه علوم و فن دکتر عصاره انمهمانان ویژه این جلسه آقایاکولوژی و ...( 

 ،هااهبودند که به بیان دیدگ کشاورزیارت جهاد زگیاهان دارویی وطرح ملی کشور و آقای دکتر زینعلی مجری  سنتی

 های گیاهان دارویی در بخش تحت مدیریت خود پرداختند. ولویتااهداف و 
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 قبل از مطالعه این گزارش خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید

کمیته علمی مرتع داری ایران گروهی کامال علمی و غیر وابسته به نهاد یا سازمان های دولتی یا خصوصی است.  -

هدف این کمیته بررسی علمی مسایل مهم مرتع داری کشور و جمع آوری نظرات و دیدگاهها افراد متخصص در 

 خصوص این مسایل است.  

های افراد بر حسب موضوع دسته بندی و با _ات و دیدگاهدر جمع بندی مطالب کمیته سعی شده است که نظر -

ی مطالب ارایه شده در این گزارش الزاما مورد تایید یا معارض با دیدگاههای کمترین تغییر ارایه شود، لذا همه

 انجمن مرتع داری ایران نیست.

 استفاده می کند. انجمن مرتع داری ایران از نتایج این مباحث برای پیگیری مسایل مرتع داری ایران  -

رقابل غیبصورت و  علمی و کاربردیاستفاده از مطالب این گزارش برای افراد یا سازمان ها صرفا جهت اطالعات  -

 استناد بالمانع است. 

 تلفیق اولین جلسه بحث گیاهان داروییمدیریت و کمیته اعضای 

نام و نام 

 خانوادگی

 نوع مشارکت  نشانی

 فردوسی مشهددانشگاه -استاد محمد فرزام

 مسوول کمیته علمی انجمن مرتع داری ایران

 ارایه ایده، مدیریت جلسه آنالین، جمع بندی نهایی گزارش

دعوت از متخصان مهمان، مدیریت جلسه آنالین، جمع بندی  سازمان جنگلها و مراتع کشور -دکتری مهدی زهدی

 گزارش نهایی

 جمع بندی و دسته بندی مطالب جلسه ی آنالین و گزارش مکتوب  اناصفهدانشگاه صنعتی  -دانشجوی دکتری مهدیه توکلی
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 (1399خرداد  7) گیاهان داروییآنالین   جلسهاعضای مشارکت کننده در 

  

 

 

 

 

 محل کار نام و نام خانوادگی ردیف

 آوری گیاهان دارویی و طب سنتی کشوردبیر ستاد توسعه علوم و فن دکتر عصاره* 1

 مجری ملی طرح گیاهان دارویی وازرت جهاد سازندگی دکتر زینعلی*  2

 دانشیار بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  دکتر شریفی عاشورآبادی* 3

 دانشیار بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  دکتر لباسچی* 5

 ایرانفن بازار گیاهان دارویی  آقای خسروی* 6

 استاد دانشگاه تهران دکتر آذرنیوند 7

 استاد دانشگاه تهران دکتر  ارزانی 8

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر فرزام 9

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  دکتر عرفانزاده 10

 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دکتر زهدی 11

 دانشیار دانشگاه گرگان دکتر بارانی  12

 استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور دکتر معصومی 13

 مرکز تحقیقات خراسان شمالی مهندس بزرگمهر 14

 مرکز تحقیقات استان اصفهان دکتر برهانی 15

 جهاد دانشگاهی حسینی توسل دکتر 16

 دانش آموخته دکتری مرتع داری دکتر خاقانی 17

 داری ایرانانحمن صنفی مرتع  آقای خادمی 18

 اداره کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان دکتر ریگی 19

 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتر عظیمی 20

 دانشیار دانشگاه سمنان دکتر کابلی 21

 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد دکتر کالهی 22

 جنگلها و مراتعکارشناس بازنشسته سازمان  مهندس معین الدین 23

 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی مهندس قربانی مقدم 24

 استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور دکتر ملک پور 25

 اداره کل منابع طبیعی اصفهان )سازمان جنگلها و مراتع( دکتر علیرضا میرسعیدی 26

 اصفهان )سازمان جنگلها و مراتع( اداره کل منابع طبیعی مهندس  مهاجری 27

 بازنشسته سازمان جنگلها و مراتع مهندس نیک نژاد  28

 اداره کل منلبع طبیعی وآبخیزداری استان مرکزی مهندس یوسف یوسفی 29
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 های موجود در مراتع:های گیاهان دارویی و ظرفیتپتانسیل (الف

ولین و ئباتوجه مس 13۸6-۸7های از سال ، این موضوعگیاهان دارویی در کشوربا توجه به توسعه صنعت تولید و فرآوری  (1

ه در همین کیافت  یریزی کشور جایگاه خاصگذاران، رونق بیشتری گرفت و ز جهات مختلف در نظام برنامهسیاست

 تأمین مواد اولیه این صنعت اهمیت زیادی پیدا نمود. مراتع به عنوان یکی از منابع بالقوه راستا

 اندمیک و کامالا  آنهافلور ایران هستند که بسیاری از  هایگونهبسیاری از های ژنتیکی برای گاهمراتع مهمترین ذخیره (۲

لف آنها های مختگیاهان دارویی و ژنوتیپتعداد زیادی از گیاهان دارویی هم از این قاعده مستثنی نیستند.  بوده و 1لوکال

 بذر تأمین نبعمه عنوان ب ،که می تواند برای تولید باشندمیغنای تنوع زیستی بیوم مراتع  وبخشی از منابع ژنتیکی در مرتع، 

ی از در کشورهای مختلف جهان، منابع ژنتیک .کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد هایعرصهدر  تکثیر و تولیدجهت اولیه 

گیرانه سخت یارتمهیدات بس ،هاهای طبیعی و حفظ ژن این گونهحفاظتی به شمار رفته و برای حفظ رویشگاه منابعمهمترین 

مصوب و « برداری از منابع ژنتیکی کشورحفاظت و بهره»قانون  1396خوشبختانه در این رابطه در سال  گردد. اتخاذ می

 اهمیت حفظ منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری کشور تأکید شده است.به  ،ابالغ شد که براساس آن 1397در سال 

موضوع  اند.کرده گذاریسرمایهدر ارتباط با تولید و فرآوری گیاهان دارویی ی گذشته در دهههای صنعتی زیادی شرکت (3

شاورزان با سایر ک ادیکشت قراردهای مذکور و یا تهیه آن با روش زراعی شرکت مواد اولیه از طریق کشت در اراضیتهیه 

ها مشخص نمود که با چند مسأله مهم روبرو هستند. بررسی وضعیت این شرکتها بوده است. در دستور کار این مجموعه

های ویشگاهبه عنوان ر ،لذا مراتع مشکل کمبود و یا نبود بذر مناسب برای کاشت و تولید گیاهان دارویی. به عنوان مثال:

 یم و تأمین کننده بذور اولیه برای تکثیر و تولیدای برخوردارند ، از اهمیت ویژهمورد نظراصلی ذخائر ژنتیکی گیاهان 

د های تحقیقاتی و اجرایی قرار گرفته و با همکاری یکدیگر نسبت به تولیبایست در دستور کار بخشباشند. این مهم می

 رع در سطح وسیع اقدام گردد.  بذور مناسب در مزا

                                                           

های لوکال، به طور کامالا انحصاری تنها در یک محدوده جغرافیایی خاص که وسعت چندانی هم ندارند حضور دارند و به طور گونه -1

  کنند.طبیعی در هیچ نقطه دیگر از کره زمین رشد نمی
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ارویی بندی گیاهان دهای محلی فرآوری و بستههای تولید در روستاها، ایجاد کارگاهبا توجه به وجود بسیاری از نهاده (4

ت موجب بایسباشد. این اقدامات می داشته زایی و ارتقاء معیشت مرتعداران روستاییتواند تأثیر مهمی در اشتغالمی

ی تواند موجب تقویت مشارکت مردم محلهای پایداری مراتع گردد. همچنین میکاهش فشار بر طبیعت و بهبود شاخص

 های طبیعی شود.در حفاظت از رویشگاه

اراضی دی از بخش زیاشدن  رها مناطق روستایی و در انسن جامعه کشاورزدهد با توجه به کهولت آمارها نشان می (5

جود وها وشوراهای اسالمی ظرفیت شگرفی دهیاریها و تشکیالتی همچون کشاورزی و از طرف دیگر با وجود تعاونی

ت های اخیر کشسال کما اینکه در. نمودایجاد تواند با کشت گیاهان دارویی جهش قابل توجه درتولید که می دارد

 درجه اول بایستی در. لذا توجه به این پتاسیل میگیر داشته استمحمدی توسعه چشمنظیر زعفران وگلمحصوالتی 

 ها مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. سایر زمینه اهمیت، 

 

 ن دارویی در مراتعاب. محدودیت ها و نگرانی های بهره برداری از گیاه

دامداری و تولید محصوالت دامی است، لذا عموماا با اصول کشاورزی آشنایی چندانی  ،فعالیت اصلی تمامی مرتعداران .1

 دهند. نداشته و تمایل کمتری به آن نشان می

و اکولوژیک  های اقلیمیمشخص و با توجه به ویژگی ،ای و سایر محصوالتظرفیت تولید مراتع در رابطه با گیاهان علوفه .۲

های گذشته با فشار چندبرابری حضور دام مازاد در مراتع، پوشش گیاهی و گر در دههباشد. از طرف دیکشور محدود می

در بخش وسیعی از کشور،  های عمومی اقلیمت. همچنین ویژگیناپذیری متحمل شده اسهای جدی و جبرانخاک آسیب

اکم و والنی خشکسالی حهای زمانی نسبتاا طدر دوره گردیدهسبب باشد که اقلیمی خشک و نیمه خشک مینشان دهنده 

ریزان را مهترسالی نبایستی مدیران و برنا پیاپی بروز چند سالبنابراین های کوتاه ممکن است ترسالی حادث شود. در دوره

های گرند. این دورهبرداری بیشتر بندر خصوص ویژگی اقلیمی کشور به اشتباه بیاندازد و به آن به عنوان فرصتی برای بهره

دت م بایست فرصتی برای بازسازی پوشش گیاهی مراتع مد نظر قرار گیرد. لذا توقع تولید بیش از ظرفیت بلندترسالی می

هایی همچون جهش تولید در مورد مراتع تصوری نادرست بوده و شرایط تخریب بیش از پیش را در این در قالب شعار

 کند. های حساس فراهم میاکوسیستم
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ن را و سود قابل قبول تولید کنندگا ،چرخه عرضه و تقاضا در بازار برای گیاهان دارویی انحصاری بوده و شرایط رقابت .3

بسیاری از گیاهان اندمیک ایران که از گل، ساقه، پیاز، ریشه و مواد موثره آنها در یکی از صنایع محدود ساخته است. 

 و بدونیم به صورت مستق لذا این گیاهان ند،اهشود، هنوز به صورت زراعی کشت نشده یا به عبارتی اهلی نشداستفاده می

های جبران خسارت نوع برداشت این . معموالاهای طبیعی برداشت می شونداز عرصه مالحظات فنی و علمی رعایت

 همانطور که در سند ملی گیاهان دارویی کشور بنابرایننماید. های طبیعی گیاهان مذکور وارد میناپذیری به رویشگاه

های گاههها( به عنوان ذخیرهای طبیعی )مراتع و جنگلهای این گیاهان در عرصهبینی شده است، بایستی رویشگاهپیش

با استفاده  هکژنتیکی و مناطق الگویی حفظ شده و محلی باشد برای مطالعه رفتارها و خصوصیات اکولوژیک این گیاهان 

های زراعی اقدام شود. در واقع بجای برداشت مستقیم ها و تأمین بذر نسبت به کشت و کار و تولید در عرصهاز این داده

 باشد.برداری از طبیعت برای تولید در اراضی زراعی مد نظر از طبیعت، اهلی کردن گیاهان طبیعی و الگو

های یه، عموماا بقا و پایداری پاشودسنتی انجام می هایاز گیاهان دارویی با روشها  برداریبهرهاغلب انواع  با توجه به آنکه .4

ع وارد مرات یاهیگپوشش های جبران ناپذیری را به تواند خسارتنمایند که میمادری این گیاهان را با مشکل مواجه می

 کتیرا است.  بی رویه های بارز این موضوع برداشتیکی از نمونهکند، که 

گیاهان دارویی، بخش زیادی از کشاورزان به سمت قابل قبول، و بازدهی اقتصادی  مطلوبسلماا در صورت ایجاد شرایط م .5

 تولید گیاهان دارویی گرایش خواهند یافت و لزومی به کاشت زراعی گیاهان دارویی در مراتع وجود ندارد. 

 رزش، سینرژی و فیدبک بازار، مقیاس اقتصادی کار وبحث زنجیره تولید، زنجیره ا ،های حاکم در این حوزهاز چالش .6

 ابهامات فراوانی در رابطه با آن وجود دارد. ست که ا مسائلی از این دست

ر است های طبیعی خواهد شد، لذا بهتموجب تخریب بیشتر عرصهبیش از حد  یتبلیغاتتجربه نشان داده است که مانور  .7

 های منطقی پیگیری شود. ای و در چارچوبموضوعات بدون جریانات رسانه
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 ج. راهکارهای اجرایی و عملیاتی پیشنهاد شده در بهره برداری از گیاهان دارویی مراتع

ه است. لذا در صورتی ک های مرتعداری مطرح بودهبرداری از گیاهان دارویی مراتع از گذشته در قالب طرحموضوع بهره .1

ی های با کاربرد دارویهای مرتعداری، در عملیات بیولوژیک از گونهقرار باشد در اقدامات اجرایی و صرفاا در قالب طرح

زدیک به های نی مرتعی و عدم ورود گیاهان غیر بومی و استفاده از روشهااستفاده شود، توجه به ترکیب طبیعی تیپ

خوردگی سطح خاک همچون انجام های ذخیره نزوالت و پرهیز از دستکاری و استفاده از سامانهطبیعت همچون کپه

 باشد. شخم مورد تأکید می

کود و سم و همچنین  اجرای عملیات  همچونآالت کشاورزی  و مصرف نهادهای کشاورزی ماشینهرگونه استفاده از  .۲

در مراتع به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست و در مراتع کاشت گیاهان دارویی تنها  زراعی برای تولید  گیاهان دارویی

 گردد. های مرتعداری با مالحظات اکولوژیک توصیه میهای نزدیک به طبیعت در قالب طرحبا روش

ی گذشته و فرسایش خاک، بخش زیادی از اراضی دیم کشور های یک دههسالیبه دالیل مختلف از جمله خشک .3

باشند. لذا تمرکز اصلی وزارت جهاد کشاورزی از منابع اصلی تولید رسوب میهم اکنون )مستثنیات قانونی( رها شده و 

 گذاری گردد. این اراضی هدفبهبود بایست بر در توسعه تولید گیاهان دارویی می

با تولید و اقتصاد گیاهان دارویی موضوعات مربوط به عرضه و تقاضا در بازار، فرآوری محصوالت و استفاده از در ارتباط  .4

 دارد که برای دستیابی به تولید پایدار ووجود های نوین در چرخه تولید و فرآوری، مسائل و مشکالت متعددی آوریفن

کامل و اصالح شود. در حال حاضر بخش زیادی از  ،نسجمو م خه به شکلی هماهنگضرورت دارد این چر ،قابل قبول

ولید کنندگان ت ،در بازارفقدان مشتری  شود و در برخی مواردعرضه میخام  موادکنندگان به صورت تولیدات، توسط تولید

 نماید. را دچار ضرر و زیان فراوان می

ور های مرتعی به منظارزیابی عرصه های مرتعداری چند منظوره،برداری از گیاهان دارویی در طرحبهرهو به منظور توسعه  .5

ختار و ها و اصالح ساهای اجرایی مربوطه، اصالح و تقویت سیستم نظارت بر طرحتعیین ظرفیت تولید، تهیه نقشه

 جنگلها و مراتع قرار گیرد. بایست در دستور کار سازمان های مرتعداری فوق میدستورالعمل طرح
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مرتعی و  های تولید بذور گیاهانبخشی از ظرفیت ایستگاهپیشنهاد میشود، به منظور تأمین بذر، نهال و نشاء مورد نیاز،  .6

 ها به تولید نهادهای مربوط به گیاهانها و نهالستانهای مصوب مدیریت ایستگاههای سازمان ج.م.آ در قالب طرحنهالستان

 اختصاص داده شود. دارویی 

ای همچون آنغوزه و باریجه های علمی همچون کشت بافت، تکثیر برخی ازگیاهان غدهدر حال حاضر با توسعه روش .7

از طبیعت را  ار تواند برداشت مستقیم این گیاهانهای درست میریزیبا انجام برنامه کهنیز در دستور کار قرار گرفته 

 .نمایدمتوقف 

ی و بازده با در نظر گرفتن کلیه مالحظات حقوقرها شده یا کم اصولی و کنترل فرسایش در اراضی دیمبه منظور مدیریت  .۸

رزی را به وهایی که کمترین خاکتعیین وضعیت مالکیت آنها، کاشت گیاهان دارویی چند ساله به صورت دیم و با روش

  تواند در حفاظت و تثبیت آنها مؤثر باشد. دنبال داشته باشد، می

در اراضی دیمی که مالکیت آنها ملی است )اراضی مرتعی که به طور غیر قانونی تصرف و شخم خورده شده است(، در  .9

های ای با روشهای اکولوژیک و اعمال مالحظات حقوقی، کشت گیاهان دارویی چند ساله و بوتهصورت وجود پتانسیل

 دتوانآسمانی، شرایط برگشت این اراضی به کاربری مرتع را می های ذخیره نزوالتنزدیک به طبیعت و استفاده از سامانه

 . ایدفراهم نم

ای اهان علوفهبا گیدر مقایسه ها و رفتارهای اکولوژیک متفاوتی دارند، ویژگی ییدارو ی که خواصاهانیگبسیاری از  .1۰

رند، لذا گیها قرار نمیو از طرف دیگر با وجود ترکیبات شیمیایی و اسانس باال عموماا مورد چرا دام از خود نشان می دهند

یجاد های مرتعداری اریزی طرحمراتع مشکالتی را در برنامه یهای چرابرداری از این گیاهان با برنامهتنظیم برنامه بهره

 کند که نیاز به بررسی و دقت نظر زیادی دارد. می

، تعیین تتعیین ظرفیهای چندانی در خصوص تاکنون تحقیقات و بررسی برداری از گیاهان داروییر رابطه با بهرهد .11

های های اصولی برداشت و طراحی تلفیقی با دامداری صورت نگرفته و عموماا از روشیا روش برداری مجاز وحد بهره

های های مرتعداری چندمنظوره ضرورت بررسیوع در قالب طرحسنتی استفاده شده است. لذا به منظور ورود به این موض

 گردد. های تحقیقاتی و دانشگاهی احساس میبیشتر توسط بخش
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التحصیالن های فارغکلبنیان و تشهای دانشبه منظور تأمین بذور با کیفیت ژنتیکی و کیفیت فیزیکی مناسب، شرکت .1۲

 توانند نقش مهمی ایفا نمایند. منابع طبیعی و کشاورزی می

های جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنایع در حصول نتیجه مطلوب در هماهنگی و همکاری وزارتخانه .13

ستاد  های تخصصی با هماهنگیخصوص تولید و فرآوری گیاهان دارویی ضروری است. لذا پیگیری تشکیل کارگروه

 گردد. ملی مستقر در نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد می

ات و مالحظ عنوان شدهشود با توجه به مسائل رویی که ساالنه توسط سازمان ج.م.آ اعالم میهای گیاهان داسیاست .14

های اعالمی . همچنین حفاظت از زیستگاه ذخائر ژنتیکی در سیاستشود تواند از کیفیت باالتری برخوردارمی ،فوق

 بایست در اولویت قرار گیرد.می

 تواند در دستور کار سازمان و بخش مرتع قرار گیرد.راتع میهای استعدادیابی گیاهان دارویی متهیه نقشه .15

ی کشت و توسعه گیاهان دارویی باید دیدگاه چند منظوره ازمراتع داشته باشیم و به خصوص اینکه گیاهان در زمینه .16

ی نیز مورد باروری گیاهان داروی ،مرتعی از گیاهان دارویی جدانیستند و باید درکنار افزایش پتانسیل بهره برداری ازمراتع

 توجه جدی قرار گیرد.

ها اههای مرتعداری در دانشگبایست در مواد درسی رشتههای کارآفرینی، موضوع گیاهان دارویی میبا توجه به زمینه .17

 های مختلف آن به دانشجویان آموزش داده شود. و جنبه شده گنجانده

یمزارهای کم بازده، تا حد امکان بایستی گیاهانی با نیاز آبی پایین را به منظور توسعه کشت گیاهان دارویی در د .1۸

 انتخاب نمود. 

همراه  تآالو استفاده از ماشین (intensive)های زراعی با کشت فشرده تولید اقتصادی گیاهان دارویی در عرصه .19

 پذیر است. با کوددهی و آبیاری مناسب امکان

ه هایی که گونعرصه صرفاا  ،های طبیعیاز عرصههای مرتعداری در قالب طرحدر خصوص برداشت گیاهان دارویی  .۲۰

این عرصه ها  در حال حاضر. قابل توصیه است ،صورت تیپ مرتعی با ترکیب نسبی و درصد تاج پوشش مناسب باشده ب

 آویشن و چند گونه دیگر اختصاص دارد.  ،باریجه ،به گونه های آنغوزه عمدتاا
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ت با رعای های طبیعیعرصهاست و در  های زراعیعرصه ، کشت و کار درگیاهان داروییدر تولید  توصیه اکید .۲1

داری های مرتعدر چارچوب طرح صرفاا ،های اکولوژیک الزمهای طبیعی و در صورت وجود پتانسیلحفاظت از رویشگاه

 انجام شود.

و  نغوزه، باریجه، آگزانگبین ی همچونمحصوالت ءاحیا رابطه باهای تحقیقاتی برنامه مدونی در بخشضرورت دارد  .۲۲

  .نمایندو اجرا تهیه  ...

ر و د نموده ساماندهیفوق را  بازار محصوالتمسائل مربوط به اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی  دفاترالزم است  .۲3

 انجام شود. تر جدیاقدامات با مشارکت بخش خصوصی محصوالت  فرآوریخصوص 

اشیه ح بذر در نظیر کشت نهال وهای آبخیزداری، در قالب طرح های آبخیزحوزه در بیولوژیک هایات و پروژهاقدام .۲4

   واند مورد توجه قرار گیرد. تمیها وآبراهه نیز ظرفیت دیگری است که رودخانه

عداری مرتهای در طرح ،اشتغال دارند همه مرتعداران کشور به دامداریعمل آمده ه باتوجه به آنکه طبق تحقیقات ب .۲5

دامداری  ،های چرابایست با استفاده از سیستمبینی شده است میبرداری از گیاهان دارویی در آنها پیشچندمنظوره که بهره

گیرند و برداشت گیاهان دارویی توأمان انجام شود و در صورت امکان بر روی گیاهان دارویی که مورد چرا دام نیز قرار می

 . صورت گیردگذاری هدف

 تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد. گیری از دانش بومی میهای نوین و بهرهآوریستفاده از دانش و فنا .۲6

 :در بهره برداری از گیاهان دارویی مراتع حقوقی مالحظاتد. 

وگیری هدف و عنوانی جل با هر ،زمینه سوء استفاده و تغییرکاربری را فراهم کندکه های ملی )مراتع( از هر اقدامی در عرصه (1

 عمل آید. ه ب

، اندمدهآطور غیرقانونی تحت کشت محصوالت زراعی درهبدر اراضی شیبداری که از لحاظ حقوقی جزء منابع ملی بوده و  (۲

های در راستای بازگشت کاربری اراضی فوق به مرتع با کشت گیاهان دارویی چند ساله و استفاده از روشبایستی اقدامات 

 اهای خالیفضصورت میانکاری در هتوان کاشت گیاهان دارویی را بمیکشت نزدیک به طبیعت باشد. از سوی دیگر 

 پوشش طبیعی منطقه انجام داد. 
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های قانون حفاظت )طرح 3های موضوع ماده خارج از چارچوب طرح ،ملیکشت و کار در مراتع یا اراضی هر نوع  (3

ر ایجاد نموده و در نهایت منجر به تغییجنگل ها و مراتع کشور تواند طبعات حقوقی فراوانی برای سازمان مرتعداری( می

های بایست در قالب طرحمی  گیاهان دارویی در مراتع صرفاابرداری از کاربری عرصه شود. لذا هر اقدامی در راستای بهره

 انجام شود.  و مراتع هامرتعداری مصوب توسط مجری قانونی طرح و با نظارت دقیق سازمان جنگل

و می باشدی های بدنه کارشناسهمواره از مهمترین دغدغه موضوع تغییرکاربری اراضی مرتعیبا توجه به تجربیات گذشته،  (4

با رعایت و مالحظات دقیق حقوقی و اجتماعی صورت گرفته و تمام جوانب بایست میلذا اتخاذ هر سیاست ، می باشد

 موضوع و طبعات بعدی اجرای آن سیاست سنجیده شود. 

راضی ا افزایش تنوع زیستی و پایداری( درای و مرتعی )بمنظور هرگونه کشت گیاهان داروئی توام با سایر گیاهان علوفه (5

در  فااو مراتع و صر ها.. بایستی با محوریت سازمان جنگل. ، اراضی شیبدار وملی دهملی اعم از مرتع، دیمزار دایر یا رها ش

 ها هکتار اراضی کشاورزی رها شدهبدیهی است با وجود میلیونقانون حفاظت و بهره برداری انجام شود.  3قالب ماده 

ها و شت، بویژه در دآب کشاورزیست رفتن منابع پایدار در اثر تغییر اقلیم و خشکسالی و ازد )مستثنیات قانونی(

از آبی های اندمیک با توجه به نیتواند در زمینه زراعی کردن گونهمعاونت باغبانی می ،کشور نقاط مختلفهای کوهپایه

 تمرکز بیش از حد از اراضی ملی کاسته شود. تا آنها در این اراضی اقدام کند

هایی اراضی شیبدار بارها به اشکال مختلف مطرح و تکرار شده و طرحکاربری مراتع در ی اخیر موضوع تغییردر چند دهه (6

های زیادی نیز به اجرا درآمده است که متأسفانه هیچ یک نتایج قابل قبول و پایداری به همچون طرح طوبی و ... در بخش

ید اصلی  بر حفظ لذا تأک دنبال نداشته و حاصلی جز تصرفات غیر قانونی و تغییرکاربری اراضی مرتعی و ملی نداشته است.

ه باشد. همچنین تجربهای مرتعداری میبرداری آنها صرفاا در چارچوب طرحهای مرتعی ملی و بهرهکاربری تمامی عرصه

های گذشته مؤید آن است که تمام متقاضیان اراضی شیبدار در درجه اول به دنبال دراختیار گرفتن اقدامات و رخداد

ین چرا که تجربه نشان داده با تغییر قوانین در مقاطع مختلف دستیابی به ا باشند،الکیت خود میهای ملی و تثبیت معرصه

هدف میسر شده است. لذا کشت گیاهان دارویی در قالب زراعت بدون تردید در بلند مدت موجب تغییرکاربری و تثبیت 

  مالکیت افراد بر اراضی ملی خواهد شد.


