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مباحـث  سلسـله  در  ایـران«  »طبیعـت 
ایـن  تخصصـی،  میزگردهـای  برگـزاری  و  کارشناسـی 

بـار وضعیـت تولیـد و عرضـه گیاهـان دارویـی کشـور را در کانـون 
توجـه قـرار داد و مسـائل و مشـکالت و نقـاط ضعـف و قـوت این حـوزه را 

بـا حضـور کارشناسـان مربوطـه به بحث و بررسـی گذاشـت. دکتـر غالمرضـا امین، 
اسـتاد دانشـکده داروسـازی دانشـگاه تهـران، دکتر پیمـان یوسـفی آذر، مشـاور وزیر جهاد 

کشـاورزی  و مجـری طـرح ملـی گیاهـان دارویـی، دکتـر فریبـرز غیبـی، رئیـس جنگل هـای 
خـارج از شـمال و مجـری طـرح ملی گیاهـان دارویی در سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری 

و دکتـر فاطمـه سـفیدکن، معـاون پژوهش، فنـاوری و انتقـال یافته مؤسسـه تحقیقات جنگلهـا و مراتع 
کشـور، بـه میزبانـی دکتـر بهلول عبـاس زاده، رئیس بخـش گیاهان دارویی مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و 

مراتـع کشـور، در این میزگرد حضور داشـتند. بررسـی مزیت نسـبی گیاهـان دارویی در ایـران، چگونگی 
اقتصـادی کـردن چرخـه تولیـد ایـن گیاهـان و عرضه آنهـا به بازارهـای داخلـی و خارجی، لـزوم تدوین 

اسـتانداردهای مربوطـه و غیـره ازجملـه مسـائلی بـود کـه مورد بررسـی قـرار گرفت.

طبیعت ایران: از نظر شما مزیت نسبی گیاهان دارویی در ایران چیست؟

دکتـر امیـن: ویژگـی دارویی بودن گیاهان موضوعاتی را مطرح می کنـد که عبارتند از: 1. وقتی 
گیاهی به عنوان »گیاه دارویی« مطرح می شـود در حقیقت یک گیاه دارویی رسـمی اسـت 

ــته ها و  ــم از نوش ــا اع ــتگان م ــان گذش ــاه در می ــن گی ــا ای ــر؟ 2. آی ــا خی ی
به عنــوان  نیــز  سینه به ســینه  به صــورت  شــده  منتقــل  اطالعــات 

بررسی وضعیت »گیاهان دارویی« کشور در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران«
از رؤیای فتح بازارهای جهانی تا چشم انتظاری 

برای تدوین استاندارد!

گفت وگوی چالشی
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دکتر فاطمه سفیدکندکتر فریبرز غیبیدکتر پیمان یوسفی آذردکتر غالمرضا امین دکتر بهلول عباس زاده
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گیــاه دارویــی معرفــی شــده یــا خیــر؟ در حقیقــت پرســش اصلــی 
ایــن اســت کــه چقــدر از ایــن گیاهــان دارویــی به صــورت 
ــا  ــور و دنی ــی کش ــات داروی ــتم اطالع ــد و در سیس ــمی تأیی رس
ــه  ــان را چگون ــن گیاه ــه ای ــوط ب ــات مرب ــده اند؟ و اطالع وارد ش

آورد؟ به دســت  می تــوان 
خوشـبختانه در ایـران و کشـورهای منطقه، تنـوع آب و هوایی از 
مزیت هـای گیاهـان دارویـی اسـت؛ به طوری کـه از بیـن 13 اقلیـم 
دنیـا به صـورت کلـی 5 اقلیـم در ایـران وجـود دارد. در هـر اقلیـم 
تعـداد زیـادی از ایـن گونه هـای گیاهی حضـور دارند کـه می توانند 
به طـور رسـمی در سیسـتم دارویـی ایـران وارد شـوند. همچنیـن 
امـکان سـازگاری گونه هـای وارداتـی از دیگر مزیت های کشـور ما 

در حـوزه گیاهـان دارویی اسـت.

دکتر یوسـفی آذر: پاسـخ به این سـؤال را می خواهم در دو بخش بیان 
کنـم؛ یکـی اینکـه مزیت کشـور ما چیسـت و آیـا ما بایـد در بخش 
»خودرو سـازی« سـرمایه گذاری کنیم؟ بنده قبل از ورود به این بحث
 واقعــًا می خواهــم ایــن موضــوع را مطــرح کنم مــا هرگز بــه گیاهان 
دارویــی به عنــوان یــک مزیــت نســبی در کشــور نــگاه نکرده ایــم و 
فقــط حرفــش را زده ایــم! دهه هاســت کــه فقــط می گوییــم گیاهــان 
دارویــی عالــی اســت و غیــره،  حــال ســؤال ایــن اســت کــه مزیــت 
ــد  ــا بای ــا م ــت؟ آی ــزی اس ــه چی ــد چ ــا در تولی ــور م ــبی کش نس
ــز  ــازی متمرک ــد خودروس ــی مانن ــور را در بخش های ــرمایه کش س
کنیــم؟ ایــن شــرکت ها همیــن دو ســال پیــش هــزار میلیــارد تومــان 
کمــک گرفتنــد تــا ســرپا بماننــد! حــال اگــر گفتــه شــود کــه 200 
میلیــارد تومــان بــه بخــش گیاهــان دارویــی اختصــاص پیــدا کنــد، 
آیــا چنیــن اتفاقــی خواهــد افتــاد و ایــن موضــوع را می پذیرنــد؟! 
حــدود ده ســال پیــش در محضــر اســاتید حــوزه منابع طبیعــی و 
دوســتان داروســاز بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه یکــی از مزیت هــای 
نســبی درجــه یــک یا دو کشــور مــا گیاهــان دارویی اســت. بــه همین 
دلیــل بایــد از صــرف کــردن ایــن همــه پــول  و ســرمایه بی هــدف و 
بیهــوده در برخــی صنایــع پرهیــز کنیــم. مــا در صنعــت خودرو ســازی 
چگونــه می خواهیــم بــا خودروســازان آلمانــی یــا شــرکت هایی ماننــد 
ــد!  ــم ش ــاز نخواهی ــت خودروس ــا هیچ وق ــم؟ م ــت  کنی ــا رقاب تویوت
هیچ وقــت؛ کشــوری مثــل آلمــان در حــوزه نوشــیدنی مثــل کوکاکــوال 
ــد مــن هیچ وقــت حریــف  ــت نمی شــود و می گوی و پپســی وارد رقاب
ــرف  ــا ص ــم ب ــا می آیی ــی م ــد! ول ــم ش ــی نخواه ــوال و پپس کوکا ک
ــل از اینکــه  ــم؛ غاف ــد می کنی ــره  تولی ــزم و غی ــان زم میلیاردهــا توم
ــه کوکا کــوال و پپســی دارد؟  زمــزم مــا چــه مزیــت نســبی نســبت ب
مــا بایــد برخــی واقعیت هــا را در حــوزه برنامه ریــزی بپذیریــم. اگــر 
پنــج راهبــرد بــرای تولیــد در کشــور برشــماریم، قطعــًا یکــی از آنهــا 
گیاهــان دارویــی اســت. چــون مــا اقلیمــش را داریــم و خــاک و تنوع 
گیاهــی در کشــور ایــن امــکان را بــه مــا می دهــد. مثــاًل از دوســتان 
تحقیقاتــی می شــنویم کــه گیاهــی را در کشــور شناســایی کرده انــد 
کــه بیــش از شــش درصــد اســانس دارد. ســؤال ایــن اســت کــه 

ــان  گیاه
بــه  نســبت  دارویــی 

ــاورزی و  ــای کش ــایر حوزه ه س
ــن  ــد؟ ای ــی دارن ــه مزیت ــا چ ــی م صنعت

ــی  ــرات اقلیم ــی تغیی ــرایط فعل ــان در ش گیاه
ــه پیشــنهادی هســتند چــون  ــن گزین کشــور بهتری

نیــاز بــه آب کمــی داشــته و قابلیــت ســازگاری دارند. 
ــد  ــه و آب تولی ــن هزین ــا کمتری ــران را ب ــوان زعف می ت

ــا  ــدام احی ــن اق ــا کوچک تری ــع ب ــا باریجــه در مرت کــرد. ی
ــدون  ــود ب ــرق ش ــع ق ــال مرت ــر دو س ــود. اگ ــد می ش و تولی

ــش  ــاده پوش ــی س ــک بذر پاش ــا ی ــه و ب هزین
بایــد  می شــود.  کامــل  آن  گیاهــی  

بخــش  در  را  سیاســت گذاری ها 
گیاهــان دارویــی بازنگــری و مرور 
کنیــم. در حــوزه درون بخشــی بــا 
ــوان ارزش  ــه می ت ــن هزین کمتری
ــاد  ــی را ایج ــل قبول ــزوده قاب اف
کمتریــن  بــا  می تــوان  کــرد. 
ــن، گل  ــع، آویش ــه مناب ــار ب فش

گونه هــا  ســایر  و  محمــدی 
ــد  ــم کاری تولی را به صــورت دی

کــرد. بیــش از شــصت درصد 
ــی را می توان  گیاهــان داروی

ــد  ــم تولی ــورت دی به ص
ــفانه  ــا متأس ــرد. ام ک

ایــن  بــه 

ــد درآمــدزا  ــرای صنعتــی کــه می توان مزیت هــا توجــه نشــده و ب
باشــد اهمیتــی قائــل نمی شــوند. در طــول پنجــاه ســال گذشــته 
ــت  ــت. سیاس ــده اس ــی نش ــان داروی ــی از گیاه ــچ حمایت هی
حمایتــی مــا در ســطح کالن از گیاهانــی مثــل زعفــران، 

شــیرین بیان و باریجــه در گذشــته چــه بــوده اســت؟

دکتـر غیبـی: اگـر بخواهیم در مـورد مزیت نسـبی گیاهان 
دارویـی صحبـت کنیـم بایـد گفت کـه ایـن بخش یک 

ظرفیـت  و قابلیـت غنـی اسـت کـه متأسـفانه در 
کشـور مغفــول مانده و نتوانسته ایم آن گونه که 

شایسـته و بایسـته اسـت به آن بپردازیم. 
در منابـع  طبیعـی، مرتـع محلـی 

اسـت که مورد تعلیف 
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م  ا د
از  می گیـرد.  قـرار 
لحـاظ قانونـی مراتـع را همیشـه 
به عنـوان منبـع علوفـه مطـرح می کنند و 
بـه ارزش قابلیت هایـی کـه در زمینـه گیاهـان 
دارویـی دارد، بی توجهی شـده اسـت. تنـوع گیاهان 
دارویـی مـا بی نظیر اسـت و با توجه بـه وضعیت اقلیمی  
کشـورمان، گیاهـان دارویـی می تواننـد جایگزیـن بسـیار 
مناسـبی برای فعالیت های مرتع داری و دامداری لجام گسـیخته 
در مراتـع باشـند. طبـق آمارهـای موجـود در مراتـع 2/2 برابر 
ظرفیـت، دام حضـور دارد. یکـی از دالیـل اصلـی جـاری شـدن 
سـیل در اسـتان های گلسـتان و چهار محـال و  بختیـاری، تخریـب 
مراتـع بـوده؛ درصورتی کـه گیاهان دارویـی در همـان مراتع به لحاظ 

ایجـاد پوشـش گیاهـی و بهـره وری، چندیـن برابـر دام ارزش خواهند 
داشـت. مرحوم سـجادیان و آقـای مهندس غالمـی از مرکز تحقیقات 
منابع طبیعـی خراسـان رضـوی از گیاه آنغوزه در سـال چهـارم مقدار 
1270 کیلوگـرم در هکتـار برداشـت کرده بودند؛ یعنـی 127 میلیون 
تومان درآمد ناخالص در هکتار برای 4 سـال. سـؤال این اسـت که 
زراعـت کـدام محصـول یا بهره بـرداری از کـدام دامـداری در یک 

هکتـار می توانـد این قـدر سـود داشـته باشـد؟
وزیـر محتـرم وزارت جهـاد کشـاورزی فرمودنـد کـه 
دو میلیـون هکتـار دیـم زار کم بـازده در کشـور وجـود 
دارد کـه قابـل زراعـت نیسـتند. نکتـه اینجاسـت کـه 
وقتـی مراتـع تخریـب می شـوند دو گونه اسـفند و 
خار شـتر توسـعه پیـدا می کنند که هـر دو گیاه 
بنابرایـن  می شـوند.  محسـوب  دارویـی 
بایـد نگـرش در منابـع  طبیعـی و 
چـه  دارویـی  گیاهـان 

در بخـش زراعـت و چـه در بخش منابع کشـور برعکس شـود. در 
عرصه هـای منابع طبیعـی نبایـد در ابتدا بـه دنبال بهره برداری باشـیم 
بلکـه بایـد اول احیا و توسـعه صورت گیـرد. اگر رویشـگاه ها توان 
تولیـد داشـتند در آن صورت بهره برداری در حد تـوان مراتع یا کمتر 
از آن انجـام شـود. اگـر به این نحـو مدیریت کنیم حتمًا نسـبت احیا 
بـه بهره برداری مثبت شـده و با گـذر زمان عالوه بر رسـیدن به تولید 
کلیماکـس، امـکان بهره بـرداری بلندمـدت نیـز میسـر خواهـد شـد.

دالیـل  از  یکـی  ایـران  در  اقلیمـی  تنـوع  وجـود  سـفیدکن:  دکتـر 
به وجودآمـدن گونه هـای گیاهـی بومـی و انحصـاری متعدد در کشـور 
شـده اسـت. تحقیقات مؤسسه نشـان داده اسـت که برخی از گونه های 
دارویـی بومـی و انحصـاری از بسـیاری از گونه های دنیا کـه اکنون در 
سـطح تجاری کشـت و فـراوری می شـوند، از نظر نـوع و میـزان ماده 
مؤثره برتری داشـته و ارزش افزوده بیشـتری ایجاد می کنند. برای مثال 
آویشـن دنایـی کـه گونـه انحصـاری ایران اسـت هم درصد اسانسـش 
از آویشـن باغـی، کـه گونه تجاری دنیاسـت، بیشـتر اسـت )حـدود 2 
برابـر( هـم میزان تیمول بیشـتری )حـدود 70 تـا 90 درصـد( دارد که 
باعـث برتـری کیفیـت اسـانس آن نسـبت بـه آویشـن باغی می شـود. 
ایـن یکـی از مزیت هـای نسـبی گیاهـان دارویـی ایـران اسـت یعنـی 
وجـود گونه  هـای دارویی انحصـاری با کمیت و کیفیت مناسـب از مواد 
مؤثـره کـه می تواند در بـازار جهانی بـا محصوالت مشـابه رقابت کند. 
از  بسیاری  به  نسبت  دارویی  گیاهان  پایین  آبی  نیاز  دوم  مزیت 
محصوالت زراعی است. به علت کم  توقع بودن گیاهان دارویی در شرایط 
بحران کم  آبی در کشور و افت سفره های آب زیرزمینی،کشت گیاهان 
دارویی می تواند با مصرف آب بسیارکمتر، ارزش افزوده باالتری را تولید 
کند. برای مثال تحقیقات مؤسسه در مورد گونه  های مختلف مرزه نشان 
داده، تحت برخی شرایط تغذیه  ای از کشت یکی از گونه  های انحصاری 
مرزه در ایران در یک هکتار 100 تا 110 لیتر اسانس به دست می  آید. 
اگر قیمت هر لیتر اسانس مرزه را حدود سیصد هزار تومان در نظر بگیریم 
یعنی حدود سی میلیون تومان از فروش اسانس مرزه از یک هکتار 
به دست می آید که در مقایسه با یک هکتار کشت های زراعی معمولی 

بسیار باالست. 
دیدگاه بنده هم این است که حوزه  کشاورزی یک تجدیدنظر جدی 
نیاز دارد. از چند  محصول راهبردی که بگذریم بحث خودکفایی در سایر 
محصوالت کشاورزی را باید کنار گذاشت. کشور ما در حدی آب ندارد 
که بخواهیم در هر محصول کشاورزی خود کفا بشویم. با توسعه کشت 
گیاهان دارویی، همزمان با مصرف آب کمتر، می توان شغل و درآمد بیشتر 
ایجاد کرد. به عبارت دیگر باید جایگزینی برخی کشت های معمول با 
کشت هدفمند گیاهان دارویی مورد توجه جدی قرار گیرد. البته این که 
چه گیاهانی را بکاریم هم باید با دقت و توجه به کلیه اصول علمی و 

شناخت بازار صورت گیرد.
یک موضوع دیگر که در گیاهان دارویی کشور یک مزیت محسوب 
می شود، سابقه تاریخی و فرهنگی دیرینه در ایران است. دانش بومی و 
طب سنتی یا طب ایرانی، باعث آمادگی پذیرش مصرف گیاهان دارویی در 
جامعه شده است. البته توجه روزافزون جامعه و بازارهای جهانی هم به 
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شده  انجام 
و اکثر این گیاهان از عرصه های 

تعداد  برداشت شده اند که  منابع  طبیعی 
زیادی از این برداشت ها غیرمجاز و غیراصولی 

بوده و متأسفانه تخریب عرصه های طبیعی را به دنبال 
داشته است. طبق بررسی همکاران ما در سازمان جنگلها، 

مراتع و آبخیزداری، در کشور، برای عرصه های طبیعی، گاه 
تا بیش از 10 برابر حدمجاز مجوز صادرشده است و امکان 

کنترل برداشت های غیرمجاز و خرده فروشی ها نیز وجود ندارد. 
بنابرایـن بایـد در زمینـه گیاهانـی کـه می خواهیـم اقتصـادی 

شـوند، بهره بـرداری از طبیعـت را به صـورت کنترل شـده انجـام 
دهیـم و بیشـتر به  سـمت زراعی کـردن آنهـا برنامه ریـزی کرده و 

کنیم. حرکـت 

واقعیت  سفیدکن:  دکتر 
بخواهیم  اگر  که  است  این 
در کشور اجرایی و عملیاتی 

فکر کنیم، ابتدا باید 
چند  مورد  در 

دارویی  گیاه 
سی  سا ا
کز  متمر

شده و مشکالت موجود در راه توسعه آنها را حل کنیـــم. درحال حاضر 
مردم  است  سال  سال های  که  داریم  مشخص  دارویی  گیاه  حداقل 3 
می کارند یا بهره برداری می کنند و بازار داخلی و خارجی برایشان داریم. 
این گیاهان زعفران، گل محمدی و شیرین بیان هستند. مهم ترین کار ابتدا 
این است که مشکالتی که در دل این کشت و صنعت ها هست را حل 

بکنیم. به نحوی که ضمن حفظ بازار فعلی در دنیا، بتوانیم بازار این 
محصوالت را  توسعه دهیم. برای مثال ایران اولین و بزرگ ترین 

تولیدکننده زعفران در دنیاست. معاونت امور باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کرده سطح زیر کشت زعفران به صد 

و پنج هزار هکتار رسیده است که به  نوبه خود اتفاق 
خوبی است. ولی از طرف دیگر  واقعًا سهم ایران 

است؟  چقدر  زعفران  جهانی  تجارت  در 
دنیا چقدر ایران را در زعفران  اصالٌ 

همچنان  ما  می شناسد؟ 

همین سمت است. یعنی این گرایش فقط در کشور ما نیست، بلکه جهانی 
است. کل بازار دنیا این آمادگی را دارد که محصوالت طبیعی و گیاهی 
استاندارد و با کیفیت را جایگزین مواد شیمیایی کند و این مسیر را برای 

صادرات فراورده های حاصل از گیاهان دارویی از ایران باز می کند. 
دکتـر عبـاس زاده: در ایـن حـوزه یکـی دیگـر از ظرفیت هـا، در 
زمینـه علمـی و نیروی انسـانی اسـت. به نظرم در کشـور مـا نیروی 
تحصیل کـرده و فنـی یـک قابلیـت ویـژه محسـوب می شـوند کـه 
بایـد از توانشـان اسـتفاده کـرد. همچنین بایـد شـرکت های فعال و 
سـرمایه گذاری های هرچنـد اندکـی کـه در زمینـه گیاهـان دارویی 

صـورت گرفتـه را نیـز به مـوارد یادشـده اضافـه کرد.

طبیعـت ایـران: چگونـه می تـوان گیاهـان دارویـی را به یـک اقتصاد 
تبدیـل کرد؟ به عبارتـی برای اینکه گیاهان دارویـی به لحاظ اقتصادی 
در کشـور بـه جایـگاه واقعـی و قابل قبولی برسـد چـه کار باید کرد؟

دکتر یوسفی آذر: به نظر من این سؤال یکی از مهم ترین سؤاالتی است 
که باید به آن پاسخ دهیم. 

باید  کنیم  تبدیل  اقتصاد  به  را  دارویی  گیاهان  می خواهیم  ما  اگر 
موضوع  این  با  زنجیره ای  نگاه  و  کسب و کار  سیستم  به صورت 
برخورد کنیم. به غیر از این اگر بخواهیم همان نگاه تولیدمحور یا 
کشاورزی تولیدی داشته باشیم، درجا خواهیم زد و مطمئنًا این حوزه، 
به یک اقتصاد تبدیل نخواهد شد. تغییر نگاه از کشاورزی تولیدی 
به کشاورزی  Agro business  یا کشاورزی کسب و کار باید 
محور قرار گیرد. در این نگاه باید مرحله تولید یا تأمین، فراوری، 
بازار، تحقیقات و طراحی حلقه های به هم پیوسته درنظر گرفته شوند 
کرد.  تبدیل  اقتصاد  و  تجارت  یک  به  را  دارویی  گیاهان  بتوان  تا 
اولین نکته این است که تولید باید براساس استانداردهای واقعی و 
از  نیازسنجی  نگاه  این  انجام شود. معمواًلً در  نیاز جامعه  بر  مبتنی 
و  جامعه  نیاز  براساس  باید  یعنی  می شود؛  شروع  تحقیقات  و  بازار 
داشتن  نکته،  دومین  انجام شود.  تولید  و  تحقیقاتی  یافته های  بازار، 
نباید  ما  دارویی است.  بازار گیاهان  به موضوع  بین المللی  رویکرد 
فقط معطوف به بازار داخلی کشورمان باشیم. در یک اقتصاد پایدار، 
حرف اول را بازار مصرف می زند. سومین نکته این است که تولید 

باید استاندارد باشد.

دکتر غیبی: به نظر بنده برای اقتصادی کردن گیاهان دارویی اولین موضوع 
شناسایی آن دسته از گیاهان دارویی است که توجیه اقتصادی دارند. 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گونه های اولویت دار را مشخص 
کرده است. ما باید بدانیم از این همه گیاه دارویی کدام  دارای توجیه اقتصادی 
بوده، کدام یک ماده مؤثره خاص دارند و قابل سرمایه گذاری هستند؟ فکر 
می کنم یکی از اولویت های ما باید سرمایه گذاری در زمینه گیاهان دارویی 
انحصاری  باشد. دومین مسئله کشت و اهلی و زراعی کردن آنهاست؛ زیرا 
اکنون متأسفانه برداشت از طبیعت زیاد شده است. با توجه به اینکه امسال 
بازار گیاهان دارویی اندکی رونق گرفته، دو برابر سال گذشته صادرات 
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کارخانه اسانس گیری دیده می شد. کارخانه هایی 
که همه یک سیستم اسانس  گیری صحیح داشتند 
یعنی دو اسانس از گل محمدی می  گرفتند که در 
علم شیمی به اسانس اول و دوم معروفند و مکمل 
هم هستند. این دو اسانس بسته به درخواست 
گاه  و  می  شوند  فروخته  جداگانه  گاه  مشتری، 
با هم مخلوط شده و به فروش می رسند.  این 
سیستم اسانس گیری گرچه چیز پیچیده ای نیست 
ولی همچنان در صنایع ایران وجود ندارد. صنعت 
ما صنعت عرق گیری است، همان سیستم سنتی 
گالب گیری که فقط دستگاه  هایش استیل شده 
هم  انتهای گالب گیری  است.  شده  بزرگ تر  و 
هرچه باقی ماند و قابل حل در آب نبود، می شود 
اسانس. این است که تفاوت قیمت اسانس گل 
محمدی  گل  با  ایران  در  شده  تولید  محمدی 
بلغارستان فاحش است. تقریبًا ما به قیمت یک 
سوم تا یک چهارم آنها می فروشیم چون فقط 
گالب می گیریم. صادرات گالب با حجم بسیار 
زیاد )نسبت به اسانس( هم مشکل تر است و هم 
این  من  منظور  دارد.  پایین تری  افزوده  ارزش 
نیست که گالب تولید نشود. به هرحال گالب هم 
در ایران و هم در کشورهای همسایه مشتریان 
خودش را دارد ولی اگر می خواهیم سطح زیر 
کشت گل محمدی را افزایش دهیم و در بازارهای 
باید  باشیم  جهانی هم سهم مناسب  تری داشته 
اسانس گیری  صنعتی  سیستم  اصالح  فکر  به 
باشیم. صنعتی  واحدهای  تعداد  توسعه  و 

 در مورد شیرین بیان هم مشکالت خاصی 
داریم  کارخانه  ده ها  حال حاضر  در  داریم. 
که از شیرین  بیان عصاره می گیرند، صادر 
حد  در  االن  ولی  دارند  بازار  می کنند، 
کار  واقعی شان  ظرفیت  یک سوم 
می کنند. به گفته دبیر اتحادیه تولیدی 
صادراتی شیرین بیان ایران، بیشتر از 
دو سوم ظرفیت این کارخانجات 
هرچه  چراکه  است.  خالی 
وجود  طبیعت  در  شیرین بیان 
کار  و  کردند  برداشت  داشت 
انجام  کشت آن  برای  جدی 
از  را  شیرین بیان  االن  نشد. 
می کنند.  وارد  افغانستان 
که  نیست  این  منظورم 
شیرین  کردن  وارد 
نیست.  خوب  بیان 
ایران  به  گیاه خامی  هر 

وارد و در اینجا فراوری و صادر شود، ارزش 
افزوده ایجاد می شود. ولی با توجه به اینکه در 
برداشت  طبیعت  از  شیرین  بیان  هم  افغانستان 
می شود، چند سال دیگر شیرین بیان آنجا هم 
نابود می شود. چرا این مشکل را حل نمی کنیم؟ 
چرا اقدام جدی برای کشت و یا حداقل احیای 
شیرین  بیان در رویشگاه  هایی که از آنها برداشت 
مجوز  تازه  نمی  گیرد؟  صورت  می شود،  انجام 
کارخانه های جدید دیگری هم داده شده است. 
حل کردن مشکالت این سه گیاه دارویی بسیار 
مهم خیلی هم پیچیده نیست. چرا این اتفاقات 
می افتد؟ چه کسی باید برای حل این مشکالت 
قدم بردارد که برنمی  دارد؟ واقعا بنده هم نمی دانم. 
به نظرم این یکی از مهم ترین مسائل است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
به نحوی  که دوستان هم  نکته دیگر   یک 
این  دارم  اعتقاد  آن  به  هم  من  و  کردند  اشاره 
است که اگر فقط بخواهیم بر بازارهای داخلی 
تکیه کنیم گیاهان دارویی به یک اقتصاد تبدیل 
نمی شود. البته توجه به نیاز بازار داخل موردنیاز 
هست. چون توجه به سالمت جامعه مهم است. 
از  برخی  با  گیاهی  داروهای  جایگزین کردن 
داروهای شیمیایی در کشور الزم است. از این 
مسیر هم یک سری شغل ایجاد می شود. ولی اگر 
بخواهیم گیاهان دارویی را به یک اقتصاد بزرگ 
تبدیل کنیم، باید نیاز بازار جهانی را بشناسیم، 
براساس نیاز این بازار و با توجه به ظرفیت کشور 
خودمان گیاه و فراورده تولید کرده و در آن بازار 

سهم مناسب خود را پیدا کنیم. 
حرکت  بنده  نظر  از  دیگر  موضوع  یک 
سمت  به  کوچک  کشت های  سمت  از 
مشکل  البته  است.  بزرگ  کشت و صنعت های 
کشت  های کوچک و فردی در کل کشاورزی ما 
وجود دارد و نه فقط گیاهان دارویی، ولی در 
مورد گیاهان دارویی کشت وسیع و مکانیزه و 
در کنار آن صنعت فراوری اهمیت بیشتری دارد. 
یک  نیم هکتاری،  کوچک  کشت های  ما  وقتی 
هکتاری داریم نه امکان به کاربردن ماشین  آالت 
کشاورزی و مکانیزاسیون را در آن داریم و نه 
امکان تولید وسیع یکنواخت و با کیفیت. اول 
یک  در  را  خود  محصول  مزرعه  ای  هر  اینکه 
سطحی از استاندارد و کیفیت تولید می کند، دوم 
اینکه، هزینه تولید بدون استفاده از ماشین آالت 
باالست. محصول این مزارع کوچک معموالًً به 
با  گاه  فروخته می شود و  واسطه ها و  دالالن 

فله ای  صورت  به  را  زعفران  داریم 
صادر می کنیم و اسپانیا یا امارات آن 
را می خرند، بسته بندی می کند و ارزش 
افزوده اصلی نصیب آنها می شود. چرا 
ما این مشکل را حل نمی کنیم؟ واقعًا 
اینقدر پیچیده است؟ اگر همین گیاهانی 
آنها  بازارهای  و  داریم  االن  که  را 
وجود دارد بتوانیم مشکالتش را حل 
کنیم شاید خیلی آسان تر از این باشد 
که برویم سراغ گیاهی که در دنیا شناخته شده 
نیست. مثال دیگر گل محمدی است. بلغارستان 
خیلی دیرتر از ایران کشت گل محمدی را شروع 
کرده است ولی سهم بیشتری از تجارت جهانی 
آن را دارد. در بازدیدی که من به همین منظور از 
کشت و صنعت گل محمدی در بلغارستان داشتم 
کل تفاوت با ایران را در یک چیز دیدم: وجود 
کارخانجات متعدد اسانس گیری در کنار مزارع 
و البته با سیستم صنعتی صحیح اسانس گیری. در 
مناطق وسیعی دو طرف جاده گل محمدی کشت 
شده بود و  در یک مسیر 30 تا 40 کیلومتری ده  ها 
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چند واسطه، قیمت نهایی به صورت کاذب باال 
می  رود. ما باید ایجاد کشت و صنعت در گیاهان 
دارویی را به عنوان یک سیاست و راهبرد برای 
باالبردن جایگاه اقتصادی گیاهان دارویی مدنظر 

قرار دهیم.
موضوع دیگر سیاست های وزارت بهداشت 
داروهایی  اول  دسته  که  می دانید  شما  هست. 
مجوز  آنها  تولید  برای  بهداشت  وزارت  که 
می دهد داروهایی هستند که قبالٌ در کشورهای 
دیگر ساخته شده باشند. این موضوع بسیاری 
سوق  سمت  این  به  را  داخلی  شرکت های  از 
می دهد که از دارو های گیاهی کشورهای دیگر 
کپی برداری کنند حتی چه بسا گیاه  مورد استفاده 
در آن دارو در ایران وجود ندارد و باید گیاه را 
از خارج وارد کرد یا تازه کشت و کار کردن آن 
را در ایران شروع کرد. چنین گیاهی در مقایسه 
با گیاهانی که خودمان به صورت بومی داریم 
نمی تواند مزیتی داشته باشد. در صورتی که تولید 
دارو از گیاهان بومی و انحصاری برای اولین بار 
به شدت سخت است. منظور بنده این نیست که 
اصاًل نباید سخت گیری باشد، باید استانداردها 
رعایت بشود. ولی این موضوع نیاز به حمایت 
دارد. وزارت بهداشت می تواند آزمایشگاه های 
به  و  کند  درست  این کار  برای  را  مطمئنی 
شرکت هایی که از گیاهان بومی و انحصاری دارو 
تولید می کنند کمک کند. وقتی برای اولین بار یک 
ایران کشت و فراوری می شود،  گیاه بومی در 
بهتر وارد بازار جهانی می شود، چون نمونه اش در 
خارج از ایران وجود ندارد. این نکته در عین 
حال که به نظر کوچک می رسد بسیار مهم است، 
چون می تواند مسیری را ایجاد کند برای کشت و 
تولید تعدادی از گیاهان دارویی انحصاری ایران که 
می توانند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند. 
اگر در ایران از آویشن باغی یا مریم گلی که 
هزار جای دیگر هم وجود دارد فراورده تهیه شود، 
مصرف آن در نهایت در بازار داخلی است ضمن 
اینکه اگر این گیاه در ایران کشت شود معمواًل 
رویشگاه  به  نسبت  عملکردش  و  مؤثره  ماده 
از  حاصل  محصوالت  و  است  پایین تر  اصلی 
این گیاهان در بازارهای جهانی قابل رقابت با 
محصوالت سایر کشورها نیستند. ولی اگر روی 
متمرکز  خودمان  انحصاری  و  بومی  گونه های 
بشویم و البته در آن طرف مرزها هم تبلیغاتش 
را داشته باشیم و بازارش را هم حفظ کنیم و 
نگذاریم مثل زعفران بشود اینگونه بهتر می توان 

ارزش واقعی را برای گیاهان دارویی ایجاد کرد. 

سیاستی  چندین  دارویی  گیاهان  امین:  دکتر 
هستند، این حقیقت را قبول کنید که اگر  شما 

این چندین سیاستی را باز کنید آنقدر 
ارگان های  و  سازمان ها 
این  درگیر  مختلف 
فکر  که  هستند  موضوع 
صنعت  هیچ  نمی کنم 
دیگری اینقدر درگیری 
داشته باشـــد و این 

نشــان می دهــد 
اگر شمـــــا 
بروید به سمت 
گیاهــــان 
چه  دارویی 
کار بزرگی را 
در  می توانید 

مملکت انجام دهید و چقدر نیرو می توانید به کار 
بگیرید به شرط اینکه همــــه این سازمان ها و 

ارگان ها حاضـــر به همکاری با یکدیگر باشند.
این  هستیم.  هم  از  جدا  آباد  جزایر  ما 
حوزه  در  باید  نمی خــورند.  درد  به  جزایر 
به عنوان که  باشد  مرکزی  دارویی  گیاهان 

جهاد  وزارت  اتصال دهنده  و  هماهنگ کننده 
کشاورزی، دانشــگاه، وزارت بهداشت، درمان 
بــــازار  و  استاندارد  پزشکی،  آموزش  و 
االن  کند.  عمل  صادرات  بازار  به خصــوص 
گیاهان  خرید  برای  ایران  اطراف  کشورهای 
دارویی از ما گواهی اروپا )CE(، ایزو و سایر 

استانداردها را می خواهند.  
اصولی  و  صحیح  آموزش  بعدی  مسئله 
و  کشاورزی  بخش  کارشناسان  و  کاردانان 
برای  فنی  مسئوالن  از  بهره گیری  و  تربیت 
مزرعه  از  دارویی  گیاهان  مختلف  بخش های 
همچنین  است.  مصرف  و  کارخانجات  تا 
اقتصادی  موانع  دیگر  از  مکانیزاسیون  کمبود 
ترغیب،  می شود.  محسوب  دارویی  گیاهان 
نگه  داشتن بخش خصوصی  تشویق و راضی 
برای سرمایه گذاری هم از دیگر مواردی است 
سیاست گذاری  شود.  توجه  آنها  به  باید  که 
همراه با ترغیب و تشویق شرکت های مختلف 
مؤثره  ماده  و  دارویی  گیاهان  از  استفاده  برای 
و  آرایشی  دارویی،  غذایی،  صنایع  در  آنها 
است. دارویی  گیاهان  ستاد  وظیفه  بهداشتی 

ارگان های  بین  هماهنگی  این  ایران:  طبیعت 
مختلف کجا و چگونه باید انجام شود؟ آیا باید 
در سطح ملی باشد؟ آیا ستاد گیاهان دارویی 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

توانسته این نقش را ایفا کند؟

دکتر امین: به نظر من توانسته و این ما هستیم که 
باید این ستاد را تقویت کنیم. ما باید اطالعات 
بدهیم و حمایت کنیم. سازمان هایی در حاشیه 
اصل  در  ستاد  این  اما  دارند  ستاد حضور  این 
مرکزی با ده نفر پرسنل است. بنده فکر می کنم 
تمام سازمان ها باید پرسنل این سازمان باشند و 
همه در برابر آن مسئولیت داشته و کمک کنیم.

طبیعت ایران: برای بازارهای داخلـــی و خارجی 
چه فکری باید کرد؟ برنامه ریزی و اجرا چگونه 

باید باشد؟

بخش  های  مهم ترین  از  یکی  غیبی:  دکتر 
برنامه ریزی، بازار یابی و بازرگانی  است که متأسفانه 
مغفول مانده است. ابتدا باید یک برنامه ریزی کلی 
در کشور صورت گیرد. از تولید کننده در سازمان  
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان 
جهاد کشاورزی میزان توانایی تولیدشان را جویا 
شوند و براساس میزان عرضه و تقاضا، وضعیت 
بازار هم مشخص شود تا مثل آلوئه و را، محصول 
روی دست بهره بردار نماند، بنابراین بازار یابی در 
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کنیـــم یا به عبارتـــی همه فعاالن این حوزه 
اعـم از کشـاورزان، بهره برداران، شـرکت ها، 
عطاری هـا و غیـره را دانش محـور کنیـم و 
از دانـش بسـیاری کـه در مرکـز تحقیقـات، 
بهره منـد  دارد  وجـود  غیـره   و  دانشـگاه ها 
سـازیم، ایـن کار چگونـه امکان پذیر اسـت؟

دکتـر امیـن: اول بایـد ببینیـم کـه در بخـش 
یـا  بهداشـتی  و  آرایشـی  غذایـی،  دارویـی، 
اسـتانداردهایی الزم داریـم.  صـادرات چـه 
بـا  را  سنگ هایشـان  بایـد  هـم  سـازمان ها 
یکدیگـر وا بکننـد! می خواسـتند بخشـی از 
اسـتانداردهای غذایـی را از وزارت بهداشـت 
و درمـان جـدا کنند و به سـازمان اسـتاندارد 
بدهنـد کـه اگـر ایـن کار انجـام می شـد قطعًا 
نظـارت به صـورت کامـل برداشـته می شـد. 

بنابرایـن خـود ایـن سـازمان ها بایـد بـرای 
اجرای اسـتانداردهای موجود هماهنگی الزم 

را داشـته باشـند.
گیاهـان  بـرای  اسـتاندارد  به عنوان مثـال 
دارو  تولیـد  بسـته بندی،  از  اعـم  دارویـی 
سـازمان  در  بهداشـتی  آرایشـی،  لـوازم  و 
غـذا و دارو یـک چیـز اسـت و در سـازمان 
ایـن  بـا  دیگـر.  چیـز  یـک  محیط زیسـت 
شـرایط بخـش خصوصـی دچار سـردرگمی 
می شـود. یکـی از راه هـای ترغیـب بخـش 
خصوصـی به همـکاری با بخش هـای دولتی 
یکسان سـازی  و  کـردن  درسـت  علمـی،  و 
تعاریـف قانونـی مـا در ایـن حـوزه اسـت.
تحقیقاتـی،  سـازمان های  تحقیقـات 
دانشـگاه ها و مؤسسـات پژوهشـی هـم باید 
کاربـردی بـوده و مـورد نیاز جامعـه و بخش 

داخل 
خارج،  و 
مسئله بسیار مهمی 
هر  برنامه  باید  است. 
به  شود.  مشخص  بخش 
دارویی  گیاهان  ستاد  بنده  نظر 
نتوانسته کار را به سرانجام برساند. 
چرا براساس سند ملی گیاهان دارویی، 
وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته افزایش 
سطح تولید 500 هزار هکتار را در برنامه 
ششم توسعه لحاظ کند و 250 هکتار در 
نظر گرفته شده است؟ در حالی که ستاد گیاهان 
برای  باالدست  ستاد  یک  به عنوان  دارویی 
وزارت جهاد کشاورزی تا پایان افق 1404 
زراعت 500 هزار هکتار را تعیین کرده بود. 
دلیلش این است که شاید کار کارشناسی نشده 
دارویی  گیاهان  رونق  برای  بنده  نظر  به  بود. 
افراد  برای همه  بانک های اطالعاتی  تشکیل 
و همه محصوالت از مهم ترین کارهایی است 
باید در برنامه کار مجری محترم گیاهان  که 
دارویی یا ستاد گیاهان دارویی قرار گیرد و 
همه باید عضو این بانک های اطالعاتی باشند.

توسعه  طرح  چند  محصوالت  امسال 
فروش  در  و  ماند  بهره برداران  دست  روی 
داشتند. مشکل  محصوالت  برخی  و  آنغوزه 
دیگر  یکی  هم  دالل ها  و  واسطه ها  وجود 
اتحادیه ها  همین طور  است.  مشکالت  از 
به صورت  بیشتر  کردن  عمل  صنفی  به جای 
خرده پا  بهره  برداران  و  می کنند  عمل  باندی 
یک  به عنوان  باید  دولت  می شوند.  متضرر 
تسهیل گر و کمک کننده عمل کند و بخش 
خصوصی نباید دولت را رقیب خود بداند. 
و  داخلی  بازار  با  ما  یوسفی آذر:  دکتر 
هر  با  باید  و  هستیم  مواجه  خارجی 
برخورد  اصولی  و  درست  حوزه  دو 
کنیم. در داخل مرزها ظرفیت سازی 
و  انسانی  نیروی  نکرده ایم؛ 
خوب  بازرگانی  کارشناس 
کارشناس  نکرده ایم؛  تربیت 
بین المللی هم  بازرگانی 
را  بازار  زبان  که 
و  باشد  بلد 

در  نداریم.  کند،  مذاکره  هم  انگلیسی  بتواند 
باید  هستیم.  استراتژی  فاقد  بین المللی  حوزه 
نباید  بازار را به دست اهلش بسپاریم.  همه 
تولیدکننده  در تمام حوزه ها وارد شوند. االن 
هم  کارخانه دار  بزند.  کارخانه  می خواهد 
می خواهد صادر کند و این اصال کار اصولی 

و درستی نیست.

دکتر امین: ما هنوز از الک سنتی خود خارج 
نشده ایم. یعنی مثاًل بنده چیزی را قبول ندارم 
یا نمی خواهم به آن فکر کنم. قالب های سنتی  
در بازارهای داخلی این اجازه را به ما نداده 
که بتوانیم فکر دیگری بکنیم. ظرفیت بازارهای 
مطالعه ای  و  نشده  شناسایی  هنوز  داخلی 
نگرفته  است. همچنین  زمینه صورت  این  در 
کدام  هر  مختلف  تولیدکنندگان  و  سازمان ها 

برداشت متفاوتی از وضعیت بازارهای داخلی 
و خارجی دارند. به عبارتی برداشت ها متفاوت 
بازارهای داخلی  بنده از  است و برداشتی که 
دارم، همکار بنده در جای دیگر ندارد. ما این 

ظرفیت ها را نمی شناسیم.
بنـده فکـر می کنـم بـرای موفقیـت بهتـر 
اسـت به سـراغ تحقیقاتـی برویم کـه به نتیجه 
را  گیاهانـی  بیاییـم  حقیقـت  در  رسـیده اند. 
مـورد کشـت و کار و بهره بـرداری قـرار دهیم 
می تواننـد  مطمئـن هسـتیم  االن  همیـن  کـه 
بازارهـای داخلـی و خارجی مطمئنی داشـته 
باشـند. مهم تر از همه اینکـه بپذیریم صادرات 
اسـت. فنـی  و  علمـی  حرفـه ای،  کار  یـک 

طبیعت ایـران: اگر بخواهیـم در حوزه گیاهان 
دارویـی بیـن علـم و عمـل ارتبـاط برقـرار 
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خصوصـی باشـد. اگـر قـرار اسـت آویشـن 
دنایـی جایگزیـن آویشـن باغـی شـود بایـد 
اسـتانداردهایی اعـم از بررسـی آلودگی های 
ایمنـی  سـنگین،  فلـزات  وجـود  میکروبـی، 
و  بالینـی  فارماکولـوژی،  توکسـیکولوژی، 
بنابرایـن  بگذرانـد.  را  برداشـت  از  پـس 
سـازمان های تحقیقاتـی و دانشـگاهی بایـد 
در بررسـی و تأییـد اسـتانداردهای مربوطـه، 
بـه جامعـه گیاهان دارویـی کمک کننـد. باید 
آزمایشـگاه های مجهـز و متمرکـز اسـتاندارد 
بـرای ارائـه خدمـات بـه بخـش خصوصـی 

وجـود داشـته باشـد.

دکتـر یوسـفی: بسـیاری از داروهـای گیاهی 
اسـتاندارد تولید نمی شود؛ چون تولیدکنندگان 
امکانـات الزم را ندارنـد. هیچ کسـی هـم بـه 

عطاری هـا نظـارت نمی کنـد؛ نه سـازمان غذا 
و دارو، نـه وزارت صنعـت، معدن و تجارت و 
نه جهاد کشـاورزی. فقط اتحادیه صنفی شـان 
ناظـر اسـت. البته اعـالم شـد وزارت صنعت، 
معـدن و تجارت نظـارت خواهد کـرد که این 
خبـر هـم تکذیـب شـد. قطعـًا اولیـن مـورد 
تدویـن اسـتانداردها و دوم اجبـاری کـردن 
همیـن اسـتانداردها. اسـتانداردها در داخـل 
کشـور اجباری نیسـت بلکه داوطلبانه اسـت، 

اما بایـد اجباری شـود.

طبیعـت ایـران: آقـای دکتر یوسـفی آذر شـما 
به عنـوان مجـری طرح ملـی گیاهـان دارویی 
چـه حمایت هایـی را می توانیـد بکنیـد؟ چـه 

برنامه هایـی در زمینـه اسـتاندارد داریـد؟
بـا  حاضـرم  بنـده  االن  یوسـفی آذر:  دکتـر 

اسـتاندارد مکاتبه کـرده و اسـتاندارد زعفران 
را اجبـاری کنـم. اصـاًل بایـد از ُخرد شـروع 
شـود. مثـاًل آن چیـزی کـه در عطـاری به نام 
آویشـن فروختـه می شـود آیـا اصاًل آویشـن 
هسـت یـا نـه؟ بنـده به عنـوان مجـری طرح 
ملـی گیاهـان دارویـی حتمـًا از طرح هـای 

اسـتاندارد حمایـت خواهـم کرد.

دکتر سـفیدکن:  مدتهاسـت که نیاز به تدوین 
گیاهـان  حـوزه  در  اسـتاندارد  یک سـری 
به شـدت  آنهـا  فراورده  هـای  و  دارویـی 
بـه  اینکـه گیاهـی کـه  احسـاس می شـود. 
عنوان دارو اسـتفاده می شـود خودش سـالم 
اسـت؟ فلـز سـنگین دارد یـا نـه؟ باقیمانده 
بایـد  دارد؟ چگونـه  وجـود  آن  در  سـموم 
صحـت نـام علمـی گیـاه را تشـخیص داد؟

پیگیری های متعدد متخصصین موضوع باعث 
مشارکت  با  دارویی  گیاهان  ستاد  که  شد 
دارویی  گیاهان  شبکه  و  استاندارد  سازمان 
استانداردهای مورد  برای تدوین  کارگروهی 
هیئت  اعضای  که  دهد  تشکیل  ملی  نیاز 
علمی مؤسسه در آن نقش جدی داشتند. در 
اسانس  ده  گیاه،  تا  ده  اولویت  کارگروه  این 
ملی  استاندارد  تدوین  برای  عرق  ده  و 
و  جلسه  تشکیل  مدت ها  از  بعد  شد.  تعیین 
برای  زمینه  باالخره  طرح ها،  رفت وبرگشت 
و  اسانس  یک  گیاه،  یک  استاندارد  تدوین 
چهار نوع عرق گیاهی تصویب شد. سازمان 
نه پول  اینکار  برای  اعالم کرد  که  استاندارد 
دارد و نه تخصص الزم را. باالخره با کمک 
مالی ستاد گیاهان دارویی استاندارد اسانس 
مرزه را بنده تدوین کردم و استاندارد آویشن 
شیرازی را یکی دیگر از اعضای هیئت علمی 
مؤسسه و استاندارد عرقیات را هم دوستان 
پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه  ها  از  دیگری 
با  می شود  مگر  آخر  گرفتند.  به عهده  دیگر 
عرقیات  و  اسانس  و  دارویی  گیاه  همه  این 
استاندارد  تدوین  برای  کشور،  در  موجود 
اینکه  مهم  تر  آن  از  برداشت؟!  قدم  اینگونه 
هیچ کدام از این استانداردها اجباری نیستند.

البتـه تعدادی اسـتاندارد در کشـور داریم که 
در حقیقـت ترجمـه اسـتانداردهای خارجی 
همـان  روی  بررسـی  نـه حاصـل  هسـتند، 
کشـور.  داخـل  در  اسـانس  ها  یـا  گیاهـان 
اگرچـه در کشــــور از این اسـتانداردهای 

جمه  تر
اسـتفاده  شده 

ولـی  می کنیـم 
ممکـن اسـت بـا توجـه 

ایـران  اقلیمـی  شـرایط  بـه 
نشـوند.  واقـع  مفیـد  خیلـی 

هیـچ  عرقیـات  مـورد  در  ولـی 
اسـتاندارد خارجـی وجـود نـدارد. 

زیـادی  اسـتانداردهای  امیـن:  دکتـر 
مربـوط بـه گیاه داریـم اما هیچ کدام شـان 

بایـد  اسـتاندارد  نمی آیـد.  مـا  بـه کار 
همچنیـن  و  بگیـرد  کـد  و  شـده  تعریـف 
اجباری شـود. اسـتاندارد خـود راه و روش 
آویشـن  مـورد  در  مثـاًل  دارد.  مخصوصـی 
شـیرازی حداقـل بایـد از ده نقطـه در کـوه 
و رویشـگاه ها نمونـه  جمـع شـده و وضعیت 
و  بررسـی  سـنگین  عنصـر  شـش  پنـج، 
همچنیـن تعـداد خصوصیـات گیـاه از قبیـل 
شـکل، آناتومـی ، اسـانس، باقی مانده سـموم 
و غیـره  مشـخص شـود. یعنـی اگـر گیـاه 
ایـن شـرایط را داشـت در آن صـورت قابل 

اسـتفاده اسـت.

دکتـر غیبـی: بـرای پیـاده کـردن اسـتاندارد 
سراسـر  در  زبـده  کارشناسـان  بایـد 
کشـور تربیـت کنیـم. فعـاًل شـاید فقـط در 
مراکـز  و  کشـاورزی  جهـاد   سـازمان های 
تحقیقـات، معـدود افرادی با این مشـخصات 
داریـم و نیاز اسـت کـه کارشناسـان فنی در 

ایـن زمینـه آمـوزش داده شـوند. 

یـک  اگـر  فنـی  مسـئول  امیـن:  دکتـر 
آمـوزش  باشـد،  کشـاورزی  مهنـدس 

بـرود  نیـز  بازآمـوزی  دوره  و  ببینـد 
دهـد. نجـات  را  مزرعـه  می توانـد 

طبیعت ایران: از وقتی که در 
اختیار ما گذاشتید بسیار 

سپاسگزاریم.
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