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 88دارویی، زمستان ویژه نامه گیاهان هم، یازدیافته، دوره /  57

  1387هاي استان لرستان در سال  بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی موجود در عطاري
  1 و بهرام رسولیان3، پروانه نژادسبزي2 و 1فاطمه نادري

   دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرکزتحقیقات داروهاي گیاهی رازي-1
 ی، جهاد دانشگاهی واحد لرستان کارشناس پژوهشی مرکز خدمات تخصصی گیاهان داروی، کارشناس ارشد زراعت-2
   کارشناس مرکز خدمات تخصصی آسیبهاي اجتماعی، جهاد دانشگاهی واحد لرستان،کارشناس ارشد جامعه شناسی -3
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Ø گیـرد،  هاي مرتبط با صنعت گیاهان دارویی در راستاي حفظ و ارتقاء سالمت جامعه قرار می            از آنجا که برآیند فعالیت    :  مقدمه

کننده به عنوان زان مصرف و مناطق عرضههاي مختلف، میها، تعیین گونهتوجه به اهمیت وضعیت گیاهان دارویی موجود در عطاري
گذاران صنعت دارویی کشور و استان ریزان و سیاستتواند راهنماي خوبی براي برنامهترین عوامل در بازار گیاهان دارویی، میاصلی

 اصـالح فرهنـگ   ریزي مناسب علمی شاهدهاي این گیاهان در کشور است، باشد تا با برنامه     لرستان که یکی از مهمترین رویشگاه     
  . مصرف گیاهان دارویی و از همه مهمتر ارتقاء سالمت در استان لرستان باشیم

Ø    هـاي  نوع مطالعه در این پژوهش مقطعی است و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه سه بخشی است که ویژگـی      :  مواد و روش ها
جامعه آماري ایـن پـژوهش را،   . دهدرا مورد سنجش قرار می     اجتماعی، تعداد و انواع گیاهان دارویی و خواص دارویی آنها            -اقتصادي

 .باشد باب می69گیري از نوع نمونه در دسترس با حجم نمونه روش نمونه. دهندهاي استان لرستان تشکیل میکلیه عطاري

Øکل وزن فروش  گونه و میانگین336ها حدود نتایج نشان داد که تعداد کل گیاهان دارویی موجود در عطاري:  یافته ها 
 درصد آنها در استان 5/5شوند و تنها از خارج از استان وارد می)  درصد5/94(اکثر گیاهان دارویی.  کیلوگرم در سال است48/128

 .گیرندها قرار میلرستان تهیه و در اختیار عطاري
Øع چشمگیر پوشش گیاهی استان وضعیت خاص آب و هواي استان لرستان و اقلیم متنوع آن سبب تنو:  بحث و نتیجه گیري

-دهد که مناطق عمده تأمین کننده گیاهان دارویی خارج از استان می   با این حال نتایج حاصل از این پژوهش نشان می         . شده است 
 ریزي مناسب در زمینه کشت گیاهان دارویی در استان شاهد اشتغالزایی بیشتر و عرضهتوان با برنامه  رسد که می  به نظر می  . باشند

هاي گیاهی تولید شده و حتی به صادرات فرآورده. ها باشیمهاي استان لرستان و سایر استانهاي این محصوالت به عطاري فرآورده
   در استان به سایر کشورها بیندیشیم

Øگیاهان دارویی، عطاري، عرضه و تقاضا و استان لرستان:  واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
 درمان پیشگیري، منظوربه هچنانچ گیاهی هايهدفرآور

 تلقی دارو عنوانبه روند، کاربه فیزیولوژیک اعمال تأثیر یا و
 مـصرف  غـذایی  مـاده  عنوان به مواد این اگر حتی شوند،می
 امروزه ).1(باشند  نداشته ايشده شناخته درمانی اثر و شوند

 گیـرد می صورت داروهایی طریق از بیشتر هابیماري درمان

 و شوندمی تهیه آزمایشگاه در فقط و دارند نعتیصء منشا که
 مصرف توسعه موجب ها،بیماري درمان در آنها قاطع اثرات

 ایـن  از بعـضی  مـصرف  بـا  اینکـه  به توجه با است،شده آنها

 گیاهـان  بـه  روز به روز رساند،می بدن به هاییزیان داروها

 اعتقـاد  و شـده  بیـشتري  توجـه  آنها هايفرآورده و دارویی

 ).2(گردد تقویت می پیوسته آنها از استفاده مورد در ومیعم

 در کشورهاي به تنها گیاهی داروهاي کاربرد و استفاده
 کـشورهاي  در داروهـا  این بلکه ندارد، اختصاص توسعه حال

 درمـان،  دارو، سـاخت  در مؤثر و مهم عوامل از نیز پیشرفته
  ). 1(باشند می سالمتی و بهداشت
 فاکتورهـاي  سـایر  و مناسـب  مـی اقلی علـت شـرایط  به

 نقاط از بسیاري در زیادي و متنوع گیاهان خاص، جغرافیایی

دارنـد   مهمـی  درمـانی  خواص آنها بیشتر که رویندمی ایران
 و سـنتی  طـب  در درخـشان  سـابقه  بـا  ایران کشور لذا ).3(

- مناسب از یکی گیاهی، هايگونه پرورش در بالقوه استعداد

 دارویـی  گیاهـان  صـادرات  و تولید تهیه، براي مناطق ترین

 پایدار توسعه و غیرنفتی صادرات طریق از توانمی که است

   ).4(یافت  دست جهانی بازارهاي به
 هـاي توانمنـدي  بـه  هاپژوهش برخی در اساس این بر

 7500از  بـیش  تولیـد  در ایـران  کشور اقلیمی و اکولوژیک

 آنهـا  از بهینـه  مـوثره  مـواد  اسـتخراج  و دارویـی  گیاه گونه

  .)5(است  شده پرداخته

ها بدست مـردم    در ایران گیاهان دارویی توسط عطاري     
- هاي مدرن که از طریـق شـرکت       بنديرسد و یا در بسته    می

هاي مختلف تهیه و بدون نوشتن و مشخص کردن نام علمی           
- گیاه و منشاء تهیه محصوالت در فروشگاهها به فـروش مـی   

 و همـین امـر باعـث    شـود رسد که از ارزش آنها کاسـته مـی       
در نتیجـه   . ایراداتی به طب سنتی و گیاه درمانی شده اسـت         

باشد که در زمینه گیاهان دارویـی تحقیقـات بـه      ضروري می 
صورت علمی صورت گیرد تا ابهامات و ایرادات ذکر شـده از             
این قبیل برطرف شده و استفاده از گیاهان دارویی از حالـت        

  ). 6(تاندارد درآیدسنتی و قدیمی به شکل تخصصی و اس
هاي مرتبط با صنعت گیاهـان     از آنجا که برآیند فعالیت    

- دارویی در راستاي حفظ و ارتقاء سالمت جامعـه قـرار مـی            

گیري کالن در این صنعت جـزء   گیرد، تدوین راهبرد و جهت    
هــاي وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مأموریــت

نوعی در صنعت   هاي دولتی که به     خواهد بود و سایر سازمان    
فوق مسئولیت دارند، باید در چـارچوب مأموریـت سـازمانی            

  ). 7(خود، هماهنگ با راهبرد فوق عمل نمایند 
- همچنین توجه به اهمیت وضـعیت بهداشـتی و بـسته         

هـاي  ها، تعیین گونه  بندي گیاهان دارویی موجود در عطاري     
مختلف، میزان مصرف، مناطق تأمین کننده، کاربرد هر یـک         

تـرین عوامـل در بـازار گیاهـان     ها به عنوان اصلیین گونهاز ا 
-ریزان و سیاستتواند راهنماي خوبی براي برنامهدارویی، می

ریـزي  تـا بـا برنامـه   ) 8(گذاران صنعت دارویی کـشور باشـد       
مناسب علمی شاهد اصالح فرهنگ مصرف گیاهان دارویی در 

اســتان لرســتان یکــی از  . کــشور و اســتان لرســتان باشــیم 
باشد هاي طبیعی گیاهان دارویی کشور میمهمترین رویشگاه
اي بسیار باالیی است که این خود متأثر از  و داراي تنوع گونه   

هـاي  تنوع اقلیمی و آب و هوایی در این منطقه از رشته کـوه  
  . زاگرس است
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هاي انجـام شـده، مـشخص شـد کـه       با توجه به بررسی   
نـشده اسـت، بـر ایـن        اي در این زمینه انجام      تاکنون مطالعه 

اساس تحقیق حاضر براي بررسی وضـعیت گیاهـان دارویـی           
هاي استان لرستان به منظور اطالع از تنوع موجود در عطاري

کننده گیاهان دارویـی   گیاهی، مقدار مصرف و مناطق تأمین   
  .پذیردهاي سطح استان انجام می موجود در عطاري

  ها مواد و روش
ــه بررســی مقطعــی و  ــوع مطالع ــورد ن  روش تحقیــق م

استفاده در این بررسی پیمایشی است، تکنیک مورد استفاده         
ها، پرسشنامه از طریق مصاحبه و پس از        براي گردآوري داده  

ایـن  . برقراري ارتباط و جلب اعتمـاد پاسـخگو انجـام گرفـت     
قسمت اول سؤاالتی . باشد قسمت می3پرسشنامه مشتمل بر 

عی پاسخگو را مشخص     اجتما - هاي اقتصادي است که ویژگی  
کند، قسمت دوم سؤاالتی است که انواع گیاهان دارویی و      می

نماید هایی دیگر آنها را شناسایی می     خواص دارویی و ویژگی   
کننده داروهایی غیر و قسمت سوم سؤاالتی است که مشخص   

  . هاستاز گیاهان دارویی در عطاري
ه در این پژوهش براي تعیین اعتبار پرسـشنامه از شـیو          

یعنـی پـس از تهیـه فهرسـت       ). 9(اعتبار محتوا استفاده شـد    
هـاي آزمــون شـده قبلــی و   مـصاحبه بـا اســتفاده از پرسـش   

هاي تقریباً مشابه در دسترس و نظرخواهی از اساتید      پژوهش
  . و متخصصان، اعتبار پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت

براي تعیـین پایـایی پرسـشنامه از آزمـون کرونبـاخ بـا         
مقدار آلفا کرونبـاخ    .  استفاده شد  SPSSافزار  ه از نرم  استفاد

، 72/0 اجتمـاعی    - هـاي اقتـصادي   سؤاالت مربوط به ویژگـی    
 و سواالت 62/0هاي گیاهان دارویی سواالت مربوط به ویژگی

باشد کـه    می 63/0مربوط به داروهاي غیر از گیاهان دارویی        
  . به لحاظ مقدار پایایی ضریب مناسب و قابل قبولی است

ــی    ــان داروی ــامل فروشــندگان گیاه ــاري ش ــه آم جامع
گیـري در   واحدهاي عطاري کل استان بود که به شیوه نمونه        

 نفــر نمونــه انتخــاب 69مــاه تعــداد دســترس در طــی شــش
واحدهاي عطاري کـه حاضـر بـه همکـاري نبودنـد از             (شدند

هاي آماري توصیفی مورد استفاده روش). مطالعه حذف شدند
ــ  ــی، ش ــع فراوان ــا هــاي توصــیف دادهاخصتوزی ــزي، (ه مرک

هـا  بود که به منظور تحلیل و استنباط فرضیه ...) پراکندگی و 
  . از آزمون کاي اسکوئراستفاده گردید

  ها یافته
، حداقل سـن  07/43 نفري 69میانگین سنی این نمونه   

از نظـر  . سـال اسـت   93هـا    سال و حداکثر سـن آن      13ها  آن
 9/11باشند، د زن می درص1/10 درصد مرد و   9/89جنسیت  

-  درصد آن  5/93.  درصد متأهل هستند   1/88درصد مجرد و    

از نظـر   . باشـند هـا غیـر بـومی مـی        درصد آن  4/6ها بومی و    
 درصد بیسواد، 6/4دیپلم، )  درصد5/41(تحصیالت اکثر آنان 

 درصـد  7/8دیـپلم،   درصد فوق  9/15 درصد زیر دیپلم،     2/26
 درصد آنها 21. بودند درصد کارشناس ارشد 4/1کارشناس و  

 درصـد   79رشته تحصیلی مرتبط با گیاهان دارویی داشته و         
میانگین سابقه  . باشنددیگر داراي رشته تحصیلی دیگري می     

 50 سـال و حـداکثر   1، حداقل 8/12کار آنها به عنوان عطار   
  ).1جدول . (باشدسال می

هاي استان  نحوه توزیع پاسخگویان در شهرستان-1جدول شماره 
  لرستان

  درصد  فراوانی  نام شهرستان
  1/47  32  آبادخرم

  9/27  19  بروجرد
  4/4  3  دورود
  4/4  3  الشتر

  3/10  7  الیگودرز
  9/2  2  نورآباد

  9/2  2  کوهدشت
  4/1  1  ازنا
  100  69  جمع
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 درصـد واحـدها   58به لحاظ نوع تملک واحـد تجـاري،     
میانگین مساحت . ها استیجاري است   درصد آن  42شخصی و   

 متــر مربــع و 8، حــداقل مــساحت 4/20واحــدهاي تجــاري 
  .  متر مربع است68ها حداکثر مساحت آن

طبـق نظرسـنجی انجـام شـده از فروشـندگان گیاهــان      
یـک  انـدازي   دارویی، میانگین میـزان سـرمایه الزم بـراي راه         

 1 و حداقل سرمایه الزم ذکر شده 49/6واحد تجاري عطاري 
  . باشد میلیون تومان می20و حداکثر آن 

 5/654687میانگین درآمد واحـدهاي تجـاري عطـاري        
 هزار تومان و حداکثر درآمد یـک        200تومان، حداقل درآمد    

حداقل تعداد افراد مشغول به     . باشدمیلیون تومان در ماه می    
.  نفر هستند4ها  نفر و حداکثر آن1اي تجاري  کار در واحده  
 نحوه توزیع افراد مشغول به کار در واحدهاي 2جدول شماره 

  ). 2جدول (دهد تجاري عطاري استان را نشان می
  

 نحوه توزیع افراد مشغول به کار در واحدهاي -2جدول شماره 
  تجاري عطاري استان لرستان

  درصد  فراوانی  تعداد افراد
  8/47  33  یک نفري
  42  29  دو نفري
  4/7  5  سه نفري
  8/2  2  چهار نفري

  100  69  جمع
  

 درصد از واحدهاي تجاري عطاري در ایـن نمونـه       6/98
 درصـد فاقـد پروانـه کـسب      4/1داراي پروانه واحد کـسب و       

 4/3 درصد داراي مجـوز بهداشـتی هـستند و         7/95،  .هستند
  . درصد مجوز بهداشتی ندارند

هـا عطـاري    اند شغل اصلی آن   داشته درصد اظهار    3/91
  . اند درصد دیگر شغل اصلی دیگري داشته7/8است و 

 درصد از افراد پاسخگو در ارتباط با حرفه عطاري         6/53
 درصد آمـوزش تخصـصی      9/44اند و   آموزش تخصصی ندیده  

  . انددیده
هـاي تخصـصی را از      درصد از پاسخگویان آموزش    1/84

هـا را   درصد آموزش9/15 و  طریق مطالعه شخصی فرا گرفته    
  . اندهاي تخصصی فرا گرفتهبه صورت شرکت در دوره

هـاي   درصد پاسخگویان تمایل به شرکت در کـالس     71
 29آموزشی تخصصی مربـوط بـه حرفـه عطـاري را دارنـد و           

  . ها را ندارنددرصد دیگر تمایل به شرکت در این کالس
وهش هاي به عمل آمـده در ایـن پـژ       براساس بررسی 

 و میـزان  336هاي اسـتان    هاي موجود در عطاري   تعداد گونه 
  .باشد کیلوگرم می48/128ها فروش ساالنه عطاري

در مورد مناطق تـأمین کننـده گیاهـان دارویـی طبـق             
 درصـد از    5/94نتایج به دست آمده باید اظهـار داشـت کـه            

 درصــد از اســتان تهیــه و در اختیــار 5/5خــارج از اســتان و 
گیرد، که با توجه بـه نتیجـه آزمـون کـاي       رار می ها ق عطاري

دار   این تفـاوت بـه لحـاظ آمـاري معنـی     p<0,05اسکوئر با   
  ).3جدول (است 

  
 2X نتایج آزمون -3جدول شماره 

    2Xآزمون 
  valueρ  مقدار

 000/0  17/274  مناطق عرضه کننده
  

 مشخصات گیاهان دارویی پرمصرف عرضه    4جدول شماره   
اي استان را بر حسب میانگین میزان فروش را         هشده در عطاري  

  . دهدنشان می
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   مشخصات گیاهان دارویی پرمصرف عرضه شده در عطاري هاي استان لرستان-4جدول شماره 
  )بر حسب کیلوگرم ریال(میانگین قیمت فروش   محل خریداري گیاه  )kg(میانگین فروش ساالنه  نام گیاه  ردیف

  65000  کرمانشاه  1000  گل محمدي*  1
  -  تهران  1000  گلپوره*  2
  65000   تهران- کرمانشاه-مشهد  550  نعنا**  3
  40000  کردستان  254  سنا**  4
  55000  کرمانشاه  254  فلفل سیاه**  5
  37660  تهران  250  پنیرك**  6
  45000  مازندران  200  سیر*  7
  -  تهران  151  ترخون*  8
  25000  تهران  151  خرفه*  9
  44000  تهران  140  دارچین*  10
  -  تهران  131  بیدکاسنی*  11
  30000   تهران- کرمانشاه-مشهد  130  پونه*  12
  -  تهران  130  گیاهچهل*  13
  -  تهران  130   گیاه دوازده*  14
  40000  همدان  127  رازیانه*  15
  7350  تهران  121  خارشتر*  16
  60000   مشهد-تهران  106  کاسنی*  17
  50000   مشهد-تهران  103  شنبلیه*  18
  65000  کرمانشاه  100  خاکشیر*  19
  3200  مشهد  94  ساد**  20
  7500  تهران  94  زنیان*  21
  66000  همدان  80  چاي کوهی*  22
  65000  همدان  77  شوید*  23
  60000  کرمان  72  زیره*  24
  130000  تهران  70  بابونه*  25
  7000   تهران- کرمانشاه-مشهد  69  بیدمشک*  26
  40000  تهران  51  بید*  27
  450000   تهران- کرمانشاه-مشهد  40  نفشهب*  28
  80000   مشهد-تهران  33  اسطوخودوس*  29
  800000   کردستان- تهران- مشهد-شیراز  33  بهارنارنج*  30
  500000  تهران  28  گاوزبانگل*  31
  60000  کرمانشاه  25  بیانشیرین*  32
  -  فارس  24  کتیرا**  33
  -   تهران- کرمانشاه-مشهد  22  بومادران*  34
  60000  کرمانشاه  21  دانهسیاه**  35
  -  تهران  21  فلوس**  36
  180000  قزوین  20  بالنگان**  37
  140000  کرمانشاه  20  بن سرخ**  38
  70000  کرمانشاه  20  رازك*  39
  -  تهران  20  کرچک**  40
  46000  کرمانشاه  20  گلیمریم**  41
  58000   کردستان- تهران- مشهد-شیراز  16  آویشن*  42

  .باشدفروش گیاهان به صورت عرقیات، پودر شده، خرد شده و خالص میشکل *: 
  باشدشکل فروش گیاهان به صورت پودر شده، خرد شده و خالص می**: 
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  گیريبحث و نتیجه
استان لرستان به علت وضعیت توپوگرافی منطقه زاگـرس         

اي و با چهار ناحیـه  هوایی مدیترانه وو برخورداري از موقعیت آب    
نیمه خشک، نیمه مرطوب معتدل، نیمه مرطوب سرد،         (متفاوت

و با پوشش گیاهی تقریبـاً دو میلیـون هکتـاري        ) اقلیم ارتفاعات 
ها مشجر و    هکتار از این عرصه    88575جنگل و مراتع که مقدار      

هـاي غیرمـشجر اختـصاص دارد،       هکتار آن به عرصه    1047250
-ار مـی یکی از منابع مهم اکولوژیکی طالي سبز ایـران بـه شـم           

هاي متعددي از شش تا هفـت هـزار   که گونه ، به طوري  )10(رود
و نیـز   ... گیاه دارویی کشور از قبیل بلوط، ارژن، زالزالک، بنـه و            

هاي نادري  آساها، چتریان، نعناعیان و گونه    انواع گندمیان، پروانه  
بـا  ). 11(گونه نادر مرزه، در آن رویش فراوان دارنـد   از چگر و سه   
 اقلـیم آب و هـوایی و وجـود نیـروي کـار جـوان و              توجه به این  

التحصیل بخش کشاورزي در استان زمینه تولید    جویاي کار فارغ  
بـا وجـود    . انبوه بسیاري از گیاهان دارویی در منطقه وجود دارد        

چنین بازار پر رونقی بررسی مصرف گیاهـان دارویـی در سـطح             
خـارج از   استان و نیز امکان صدور محصوالت گیاهان دارویی به          

استان و حتی خارج از کشور، زمینه سازي جهـت کـشت انبـوه              
ــسته   ــنایع ب ــی و ص ــان داروی ــتی  گیاه ــه بهداش ــدي و عرض بن

نظـر  محصوالت گیاهی در استان امري منطقی و دوراندیشانه بـه    
هاي مشابه در   امید است نتایج پژوهش فعلی و پژوهش      . رسدمی

 استان را براي  ها مسوولین بخش کشاورزي و صنعت     سایر استان 
گذاري بخش خـصوصی در زمینـه تولیـد و    رواج فرهنگ سرمایه  

هـاي  همچنـین پـژوهش   . پرورش گیاهـان دارویـی قـانع سـازد        
تخصصی در مورد امکان کشت و نحـوه کـشت انـواع پرمـصرف              

  . رسدنظر میگیاهان دارویی در مناطق مختلف استان ضروري به
گیاهـان  رغـم تقاضـاي بـاالي مـصرف      بطور خالصـه علـی    

دارویی در سطح استان لرستان، مناطق تـأمین کننـده گیاهـان            
هـاي اسـتان، عمـدتاً خـارج از اسـتان       دارویی موجود در عطاري   

سؤال اساسی این است که چرا با وجود زمینه طبیعـی           . باشدمی
و انسانی موجود در منطقه و تقاضاي باال جهت مصرف گیاهـان            

آیـا  . قه رونق نیافته است   دارویی، صنعت گیاهان دارویی در منط     
-ریـزي و سیاسـت  چنین وضعیتی طراحی و تدوین یـک برنامـه     

  ؟!طلبدگذاري خاص را نمی
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