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Abstract
Background and Aim: The implementation of inactive and biological defense can play a major role in
reducing the vulnerability of public health. Therefore, this study aimed to institutionalize the system for
monitoring the production and supply of raw materials for herbal medicines for the promotion of health,
prevention and treatment of diseases.
Methods: This study has 6 stages: 1) determination of the region's climate; 2) determination of physicochemical characteristics of the soil; 3) comprehensive review of the plant's requirements; 4) selection and
cultivation of selected plants in the green spaces; 5) introducing medicinal properties of medicinal plants; and 6)
production of organic and safe medicinal plants.
Results: The findings of this research showed that the climate of Tehran city varies from dry to wet conditions,
and a wide range of medicinal plants can be cultivated depending on the conditions of each region. In the climatic
region of the studied area, plants such as Aloysia citrodora, Hypericum perforatum, Hyssopus officinalis,
Valeriana officinalis, Nigella sativa, Melissa officinalis, Borago officinalis, Lavandula stoechas, Portulaca
oleracea and Salvia officinalis can be cultivated.
Conclusion: Although this study was performed on a small scale, it could be a model for larger-scale centers
such as universities and organizations. This study can also simulate the cultivation of medicinal plants, change
the pattern of common green space design and make better use of marginal and inert areas and in long-term, offer
substitutes for some of the chemical drugs by medicinal herbs.
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ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه با استفاده از پایش تولید گیاهان دارویي با تأکید بر اجرای
پدافند زیستي
بهزاد شوکتي* ،حسین شریفي ،مهدی سرداری ،احمدرضا شریفي علون آبادی
مرکز تحقیقات طب ،قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :اجرای پدافند غیرعامل و زیستی میتواند نقش اساسی در کاهش آسیبپذیری سلامت افراد جامعه ایفا نماید .این مطالعه
با هدف نهادینهسازی نظام پایش تولید و تأمین مواد اولیه داروهای گیاهی جهت ارتقاء سلامت ،پیشگیری و درمان بیماریها انجام گرفت.
روشها :این مطالعه در دو بخش تئوری و عملی در  1مرحله )0 :تعیین اقلیم منطقه  )9تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
منطقه  )9بررسی جامع نیازهای اگرواکولوژیکی گیاه  )4انتخاب و کشت گیاهان منتخب در فضاهای سبز  )5معرفی خواص دارویی گیاهان
دارویی  )1تولید گیاه دارویی ارگانیک و ایمن انجام گرفت.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد که اقلیم شهر تهران از خشک تا مرطوب متغیر است و بر این اساس دامنه وسیعی از گیاهان دارویی
بسته به شرایط هر منطقه قابلیت کشت دارند .به عنوان مثال در منطقه اقلیمی مورد مطالعه گیاهانی مانند بهلیمو ،گل راعی ،زوفا ،سنبل
الطیب ،سیاهدانه ،بادرنجبویه ،گل گاوزبان ،اسطوخودس ،خرفه و مریم گلی قابل کشت است.
نتیجهگیری :اگر چه این مطالعه در مقیاس کوچک صورت گرفت اما میتواند الگویی برای مراکز دارای زمینهای وسیعتر مانند
دانشگاههاو سازمانها باشد .این مطالعه همچنین میتواند موجب رونق کشت و کار گیاهان دارویی ،تغییر الگوی طراحی فضای سبز رایج و
استفاده بهتر از اراضی حاشیهای و بایر و در دراز مدت جبران بخشی از کمبود داروهای شیمیایی کشور با استفاده از گیاهان دارویی شود.
کلیدواژهها :امنیت دارویی ،پدافند زیستی ،طراحی فضای سبز ،طب سنتی ،گیاهان دارویی
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ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه با استفاده از پایش تولید گیاهان دارویی 081 /

مقدمه
اهمیت سلامت :سلامت افراد جامعه یکی از عوامل اصلی
پویایی ،رشد و توسعه آن جامعه بوده و به همین علت است که
ارتقاء سطح سلامت جامعه از اهداف اصلی حوزه نظام سلامت هر
کشوری میباشد .در همین راستا و برای تأمین سلامت جامعه ،یکی
از مهمترین عوامل ،غذای سالم و مطمئن است ( .)0سلامت عموماً
میتواند به عنوان یکی از مهمترین ارکان زندگی محسوب شود
( .)9پیشرفتهایی که در دهه گذشته در زمینه تعریف مفهوم ارتقاء
سلامت توسط متخصصان انجام گرفته ،دیدگاه جدیدی را در رابطه
با نقش آموزش سلامت به عنوان بخش مرکزی و اساسی جنبش-
های نوین سلامت عمومی به وجود آورده است .در نظریه نوین
سلامت عمومی ،تأثیر محیط (اجتماعی ،اقتصادی و انسانی) بر
سلامت مورد توجه قرار گرفته است ( .)9بنابر نظر  Tonesدو نقش
جدید برای آموزش سلامت بیان شده است  :الف( آموزش سلامت
باید سطح آگاهیهای عمومی را در مورد تأثیر محیط (اقتصادی،
اجتماعی و انسانی) بر سلامت و یا عدم سلامت و نیز نابرابری در
توزیع منابع سلامت را بالا ببرد .ب) آموزش سلامت با بالا بردن سطح
دانش و مهارتهای افراد ،باید به آنها کمک کند تا در مورد سلامت
خود و خانواده و جامعهای که در آن زندگی می کنند ،قادر به
تصمیمگیری شوند ( .)4به طور اجمالی میتوان اهداف آموزشهای
سلامت محور را در  9گروه  )0مراقبت از سلامت خود  )9توسعه
شیوه زندگی سالم و  )9ارتقاء سلامت طبقهبندی کرد که در این
مطالعه مبنای نظری در انجام این طرح قرار گرفتند .به عبارت دیگر
یکی از راهکارهای گسترش سبک زندگی سالم و ارتقاء سطح
سلامت می تواند آموزش علمی کاشت گیاهان دارویی و در نتیجه
توسعه و ترویج این امر مهم باشد.
 .2اهمیت منابع تأمین کننده سلامت در نیروهای مسلح:
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نیروی انسانی ارزشمندترین رکن سازمانهای نظامی محسوب
میشود .موفقیت در انجام مأموریت و عملیاتها علاوه بر صرف
تسلیحات و تکنولوژی گران قیمت ،به سلامت جسمی-روانی و
میزان آمادگی جسمانی نیروها بستگی دارد ( .)5افراد نظامی به
لحاظ مأموریتهای ویژه و مسائل شغلی ،مشکلات روانشناختی
بیشتری در مقایسه با سایر مشاغل دارند .همچنین فشار روانی ناشی
از شغل ،مأموریتهای پیچیده ،قوانین سخت نظامی ،احتمال
مجروحیت ،معلولیت را در این افراد افزایش میدهد ( .)1پرواضح
است که بررسی مستمر سطح سلامت روانی و جسمانی گروههای
مختلف نظامی به منظور ارتقاء سطح بهداشت و درمان آنها و تأمین
امنیت دارویی و غذایی آنها امری ضروری است (.)1
با توجه به این که بیماریهای ناشی از جراحت نظامیان در
طول مأموریتهای مکرر و همچنین سطح بالای استرس کاری از
جمله مهمترین دغدغههای این نیروها محسوب میشوند؛ از این
رو مطالعه ،بررسی و انتخاب گونههای گیاهی دارویی مناسب با این
بیماریها و سازگاری این گیاهان با شرایط آب و هوایی ،یکی از

ضروریات مهم در جهت نیل به تولید ارگانیک گیاهان دارویی و
حفظ و ارتقاء سلامت و عملکرد نیروهای نظامی و سربازان میباشد.
از سوی دیگر ،از آنجا که برآیند فعالیتهای مرتبط با صنعت
گیاهان دارویی در راستای حفظ و ارتقاء سلامت همه اقشار جامعه
قرار میگیرد ،توجه به اهمیت گیاهان دارویی کاربردی ،تعیین
گونههای مختلف ،میزان مصرف و مناطق عرضه کننده به عنوان
اصلیترین عوامل در بازار گیاهان دارویی ،میتواند در اولویت
برنامهریزان و سیاستگذاران صنعت دارویی کشور قرار گیرد ( )0تا
با برنامهریزی مناسب علمی شاهد اصلاح فرهنگ تولید و مصرف
گیاهان دارویی و از همه مهمتر ارتقاء سلامت در سطح کشور و به
ویژه در نیروهای مسلح باشیم.
نکتهای که در این رابطه مهم است مسأله منابع تأمین کننده
سلامت نیروهای مسلح میباشد .چرا که در صورت شناسایی دشمن
از بازار هدف محصولات خود ،میتواند از طریق بیوتروریسم،
نیروهای مسلح را تهدید نماید .از اینرو میتوان با نهادینهسازی
پایش تولیدات گیاهی و تهیه داروهای گیاهی متناسب با نیاز
نیروهای مسلح ،سعی در تأمین امنیت غذایی و دارویی این قشر
نمود.
 .3بیوتروریسم و پدافند غیرعامل زیستي :تروریسم غذایی
توسط سازمان بهداشت جهانی این گونه تعریف شده است :آلوده
کردن عمدی مواد غذایی مورد استفاده انسانها یا تهدید به آن با
استفاده از عوامل شیمیایی ،زیستی یا رادیواکتیو با هدف آسیب
رساندن یا کشتن مردم و یا ایجاد اختلال در ثبات اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی .ترورریسم زیستی یا بیوتروریسم شامل بهکار-
گیری سموم شناخته شده یا عوامل بیولوژیکی در یک حمله
تروریستی است ( .)3در این بین دشمنان سعی در آلوده سازی مواد
غذایی کشورهای هدف دارند چرا که حتی اعلام آلوده بودن یک
محصول کافی است تا سبب جمعآوری آن از فروشگاهها ،خسارت-
های کوتاه مدت و زیانهای اقتصادی بلند مدت ناشی از دست
دادن بازار شود .همچنین باید توجه داشت که هزینههای
غیرمستقیم جمعآوری محصول توزیع شده  08برابر بیشتر از
هزینههای بازیابی و جایگزینی کالای معیوب و آلوده شده با
کالاهای جدید است (.)08
هر سازمانی در موضعی خاص و منحصر به فرد قرار دارد و باید
برای مهار خطر تروریسم یک طرح مناسب و اختصاصی ایجاد
نماید .از آنجایی که بخشها و مکانهای مختلف دارای آسیب
پذیری و خطرات مختلف هستند ،باید هر مکان بهطور جداگانه
سنجیده و ارزیابی شود .از اینرو به نظر میرسد اولویتهای اصلی
در تقویت دفاع ملی در مقابل بیوتروریسم کشاورزی را در سه بند
خلاصه کرد:
 -0افزایش دانش پایهای در مورد روند بیماری زایی در دام-
ها و گیاهان
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 -9ایجاد شبکه آزمایشگاهی پاسخدهی برای کشف،
شناسایی و تشخیص
 -9تأمین سامانهای ملی برای برقراری ارتباط ،مدیریت
دادهها و تجزیه و تحلیل آنها
به طور کلی ،هر گونه آلودگی از نوع ویروسی یا میکروبی که
به وسیله آذوقه یا هر نوع نیازمندیهای طبیعی توسط دشمنان به
کشور وارد شود ،تهدید زیستی به شمار میرود و مجموعه اقداماتی
که در جهت کاهش آسیبپذیری جامعه و حفظ سرمایه انسانی
انجام میشود ،پدافند غیرعامل محسوب میشود ( .)00حسب این
امر ،به نظر میرسد جهت حفظ سلامت نیروهای مسلح لازم است
از پدافند زیستی و در رأس آن از کشت ارگانیک گیاهان دارویی
استفاده نمود.
 .4اهمیت کشت ارگانیک در پدافند زیستي :کشاورزی
ارگانیک سیستمی یکپارچه ،نظام یافته و انسانی است که تضادی
با منافع زیست محیطی و اقتصادی ندارد ( .)09به طورکلی در همة
تعاریف علاوه بر بیان اینکه کشاورزی ارگانیک به عنوان سیستم
درنظر گرفته شده ،به بعد کل نگری و یکپارچگی ،بعد اکولوژیکی،
پایداری ،و استفاده نکردن از نهاده های خارج از مزرعه نیز که با
هدف حفظ تنوع زیستی ،سلامت آب و خاک ،انسان و چرخه های
طبیعی است ،تأکید شده است .افزون بر ویژگی هایی که در تعاریف
گنجانده شده است ،کشاورزی ارگانیک منافع زیادی در تأمین
معیشت کشاورزان خرد که بخش وسیعی از جوامع روستایی را
تشکیل میدهند دارد.
تولید غذا و داروی ایمن یکی از مهمترین عوامل حفظ سلامت
افراد جامعه است که متأسفانه توجه کافی به این امر نشده است.
فعالیتهای کشاورزی به شدت بر سلامت محصول کشاورزی
اثرگذار بوده و استفاده بی رویه از نهادههای شیمیایی باعث تجمع
سموم در محصول و ایجاد بیماری های گوناگون میشود (.)09
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به همراه فراموش کردن ریشههای
عمیق فرهنگی مردم ایران در بحث تغذیه و محصولات کشاورزی
باعث افزایش مهاجرت روستاییان به جوامع شهری ،تغییر الگوی
کشت و تولید گیاهان زراعی و همچنین کشت و کار گیاهان
غیرمثمر و زینتی شده است .این امر در سال های اخیر حتی در
فضاهای سبز شهری نیز با گسترش کشت گیاهان غیربومی و
غیرمثمر به شدت مشهود است ( .)04امروزه مسأله سلامت و کیفیت
مواد غذایی یکی از چالش های فراروی جوامع است .این نگرانیها
بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته است تا با نگاهی ژرفتر به
فعالیتهای کشاورزی بنگرند و با درنظرگرفتن مشکلات فنی،
اجتماعی و اقتصادی راههایی را برای مقابله با این معضلات و سالم
سازی فعالیتهای کشاورزی ارائه کنند .لازمة کاهش یا تعدیل این
بحرانهای زیست محیطی توجه به مقولة پایداری و توسعة پایدار
در کشاورزی است .بدین منظور نیاز است تا با تغییر الگوی رایج

کشت و استفاده از گیاهان بومی و مثمر از پتانسیلهای ملی و
منطقهای حداکثر استفاده را نمود.
 .1استفاده از توان ملي در پدافند زیستي
با عنایت به تنوع اقلیمی و تنوع گونهای ،همچنین وجود
استعدادهای بالقوه عظیم ملی و نیز فرهنگ استفاده از گیاهان
دارویی در سطح کشور و افزایش جمعیت و نیاز مبرم صنایع
داروسازی به گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولید دارو ،توجه
و تحقیق پیرامون این دسته از گیاهان از نقطه نظر کشت ،تولید و
مصرف از اهمیت خاصی برخوردار میباشد ( .)04در این بین وزارت
بهداشت و درمان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای
مردم نهاد ( )NGOsمیتواند با ارائه راهکارهای جدید ،در جلوگیری
از بروز انواع بیماریها و امراض ،مؤثرتر عمل نموده و سطح سلامت
ی
جامعه را افزایش دهد .از جمله اولین اقدامات در فرهنگساز ِ
تصحیح سبک زندگی ،میتوان به آشناسازی و وارد کردن گیاهان
دارویی در طراحیهای فضای سبز اشاره نمود .به طور کلی فضای
سبز بر خلاف فضایی که اغلب در ذهن تداعی میشود ،تنها محلی
دارای گیاه نیست بلکه نماد و سمبل تفکرات فرهنگی و اجتماعی
یک جامعه است و مکان ظهور آن تنها در پارکها نیست ،بلکه
باغها ،باغچهها ،نوار سبز حاشیه شهرها ،خیابانها ،ادارات و حتی
گورستانها را نیز شامل میگردد ( .)05در ادوار گذشته در کنار
توجه به تفرج روح و زیبایی ،جنبه بومی و اقتصادی کشت گیاهان
در فضای سبز و باغها مدنظر بوده و در همه آنها ضمن رعایت
جنبههای زینتی و هنری گیاهان کاشته شده ،مصارف خوراکی،
بومی ،صنعتی ،دفع آفات و مانند آن مورد توجه جدی بوده است و
در چهارچوب سنت و اصول ،هیچ چیز بی مورد و یا تنها برای
زیبایی وجود نداشته بلکه آنچه مفید و لازم بوده زیبا عرضه شده
بود .اما هم اکنون شاهد کشت گیاهان غیر بومی و ناسازگار با اقلیم
منطقه هستیم که نتیجه آن افزایش هزینههای خرید ،تولید و
نگهداری آنها میباشد ( .)01به کارگیری گونههای مختلف
گیاهان دارویی در فضای سبز ،تنوع گونهها و اکوتیپها (از نظر
رنگ ،فرم ،اندازه و سازگاری) را دو چندان میکند و ضریب اطمینان
موفقیت طرح و انعطاف طراحی را افزایش میدهد ( .)01بنابراین با
توجه به اینکه فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی از دیرباز در بین
خانوادههای ایرانی رواج داشته است ،میتوان با وارد کردن گیاهان
دارویی بومی منطقه در فهرست گیاهان مناسب برای طراحی
فضای سبز در اماکن شهری یا نظامی ضمن کاهش اثرات منفی
زیست محیطی از عملکرد این گیاهان نیز در تحقیقات دارویی و
پزشکی بهره برد ( .)00در این بین حتی با آموزش و کارآفرینی
سربازان در خصوص گیاهان دارویی و یا با آشناسازی مردم با
گیاهان دارویی و خواص آنها ،میتوان توجه بیشتری به سلامت
افراد نمود.
از اینرو مطالعه حاضر با هدف نهادینه سازی نظام آگاهی
بخشی و پایش تولید گیاهان دارویی ایمن جهت حفظ و ارتقاء
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سلامت نیروهای مسلح و اجرای پدافند زیستی به منظور مقابله با
بیوتروریسم گیاهی و دارویی انجام گرفت.

2000P
M 2 − m2

)(2

روشها

P
T + 10

= IA

که در آن =P :متوسط مجموع بارندگی سالانه بر حسب
میلیمتر و  =Tمتوسط درجه حرارت سالانه بر حسب درجه
سانتیگراد است .این ضریب با بارندگی نسبت مستقیم و با درجه
حرارت نسبت عکس دارد .پس زیادی آن دلیل بالا بودن رطوبت و
کم شدن آن دلیل خشکی یک منطقه است.
دومارتن به کمک این فرمول  1گونه اقلیم را مشخص کرده
است (جدول.)0-

= 𝑄2

در این فرمول = P :متوسط میزان بارندگی سالانه بر حسب
میلی متر = M ،متوسط حداکثر درجه حرارتهای گرمترین ماه
سال = m ،متوسط حداقل درجه حرارت سردترین ماه سال است
(.)90
ضووریب  Q2عووددی اسووت مثبووت کووه بووا خشووکی نسووبت
عکووس دارد .منووواطق خشوووک دارای ضوووریب رطووووبتی کوووم
هسووتند ،ولووی ایوون ضووریب در منوواطق خیلووی مرطوووب از 988
بیشتر است .اقلیمنموای آمبورژه دو محوور عموود بور هوم اسوت
که بر محوور عرضهوای آن مقوادیر  mو بور محوور طولهوای
آن مقووادیر  Q2منتقوول میگووردد .بووا بدسووت آوردن مقووادیر  mو
 Qو اتصال آنها به یکودیگر میتووان نووع اقلویم هور منطقوه را
مشخص کرد (شکل 0-و جدول.)9-
جدول .1-طبقه بندی اقلیمی بر اساس ضریب دومارتن گسترش یافته
(.)98
مقدار IA

نام اقلیم
خشک
نیمه خشک
مدیترانهای
نیمه مرطوب

IA < 08
08≥ < IA98
98≥ IA >94
94≥ IA >90
90≥ IA >95

بسیار مرطوب (نوع الف)
بسیار مرطوب (نوع ب)
فرا سرد

95≥ IA >55
IA ≥ 55
m <-1

سرد

-1≥m< 0

معتدل
معتدل گرم

8≥ m >5
5≥ m

مرطوب

جدول  .2جدول طبقه بندی آمبرژه

خشک
نیمه خشک
نیمه مرطوب
مرطوب
خیلی مرطوب
خیلی سرد
سرد
معتدل
گرم
خیلی گرم

90<Q2
90<Q2 <90/0
55<Q2 <90/0
008<Q2 <55/0
Q2 <008
m> -1
-1 >m>8
-8/0 >m>5
5/0>m>0
m<0/0

در این مطالعه دادههای اقلیمی پس از تهیه از اداره کل سازمان
هواشناسی ،طبقهبندی و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند.
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این مطالعه به صووورت آزمایشووی در شووهر تهران و در سووال
 0931انجام گرفت .این مطالعه در دو بخش تئوری و عملی در 1
مرحله  )0 :تعیین اقلیم منطقه با اسوتفاده از شاخصهای معتبر )9
تعیین خصووووصووویوات خواک منطقه  )9بررسوووی جامع نیازهای
اگرواکولوژیکی گیواه  )4انتخواب و کشوووت گیواهوان منتخب در
فضواهای سبز  )5معرفی خواص دارویی گیاهان دارویی  )1تولید
گیاه دارویی ارگانیک و ایمن انجام گرفت.
شووهر تهووران از لحوواظ موقعیووت جغرافیووایی در عوورض 95
درجووه و  40دقیقووه شوومالی و  50درجووه و  03دقیقووه شوورقی
قرار گرفته اسوت .وجوود کوویر در بخوشهوای جنووب و جنووب
شرقی این شوهر و همچنوین همجوواری شوهر تهوران بوا رشوته
کوووه البوورز در شوومال ایوون شووهر باعووث بووروز دامنووه متنوووعی از
اقلیم در شهر شده اسوت .ارتفواع از سوطح دریوا در شوهر تهوران
بووین  388تووا  0088متوور متغیوور اسووت .بوودین سووبب بووه جهووت
دسووتیابی بووه یووک اقلوویم واحوود ،دادههووای اقلیمووی بلنوود موودت
شهر تهران ،از سوازمان هواشناسوی کول کشوور تهیوه شود و بور
اسوواس فوواکتورهووای در دسووترس از شوواخصهووای اقلیمووی
دومارتن گسوترش یافتوه و آمبورژه جهوت تعیوین اقلویم اسوتفاده
شد.
ضریب خشکي دومارتن گسترش یافته
روش دومارتن مرسومترین ضریب خشکی است که در اغلب
طرحهای اقلیمشناسی ،به ویژه در سدسازی ،کشاورزی و غیره
استفاده میشود .این روش بر اساس رابطة  0و یک جدول (یا
نمودار) بنا شده است .روش دومارتن به دو علت کاربرد بیشتری در
ایران دارد .اول این که برای محاسبة پارامتر ضریب خشکی در این
فرمول به دو عامل متوسط بارش سالانه و متوسط دمای سالانه نیاز
است که هر دو در دسترسترین عاملها هستند .دوم این که این
فرمول طبقهبندی بیشتری را در نظر میگیرد و میتواند اقیلمهای
متنوعتری را نشان دهد (.)03
این ضریب با فرمول ساده زیر بیان میشود:
)(1

اقلیم نمای آمبرژه :آمبرژه به کمک فرمول ضریب بارندگی
که به صورت زیر محاسبه میشود گستره اقلیم نمائی را تهیه کرد.

 / 008شوکتی و همکاران

و ثبت شد.
آخرین مرحله از چهارچوب تئوری انجام طرح ،بررسی مطالب
و اسناد معتبر داخلی و خارجی و شناسایی گیاهان دارویی بر اساس
قدرت سازگاری آنها با شرایط شهر تهران میباشد .از اینرو بر
اساس شاخصهای آگرواکولوژیکی ،خصوصیات برخی گیاهان
دارویی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند .شاخص های
اگرواکولوژیکی مرتبط جهت انتخاب گیاهان در جدول 9-گزارش
شده است.
جدول .3-معیارهای انتخاب گیاهان دارویی
ردیف

0
9
9
4
5
1
1
0

شکل .1-اقلیم نمای آمبرژه

3

شکل .2-مثلث بافت خاک

مجله طب نظامي

بارش
متوسط دما

mm 958-988

pH
EC

بافت خاک
ارتفاع از سطح دریا
درصد رطوبت نسبی
شیب زمین
جهت شیب

o

C 95-00

0-1/5
ds/m 4-8
لومی ،لومی شنی ،لومی رسی
m0088-388
18-58
09-8
جنوب،جنوب شرقی ،جنوب
غربی ،غرب

در بخش عملی این مطالعه ،با توجه به اینکه هدف اصلی این
مطالعه تولید گیاهان دارویی ایمن و مطمئن بود ،از اینرو کلیه امور
زراعی بنابر اصول کشاورزی ارگانیک طراحی و اجرا شد و هیچگونه
نهاده شیمیایی استفاده نشد .به منظور اطمینان از اصالت بذور و
نشاءها ،موارد مذکور از مراکز معتبر دولتی و به صورت گواهی شده
تهیه گردید .زمین مورد مطالعه تا عمق  95سانتی متری خاک،
شخم و کود حیوانی به آن اضافه شد .در نهایت گیاهان با رعایت
اصول زراعی کاشته شدند و مراقبت های زراعی لازم انجام پذیرفت.
اطلاعات گیاهان و خواص دارویی آنها بصورت تابلوهای جداگانه در
کنار گیاهان نصب شد تا بازدیدکنندگان با خواص این گیاهان آشنا
شوند.

نتایج

اقلیییم :نتووایج حاصوول از بررسووی اقلیمووی برخووی ایسووتگاه-
هووای موجووود در  4جهووت تهووران در جوودول 4-آمووده اسووت .در
ایوون پووژوهش بووا توجووه بووه نزدیکووی منطقووه مووورد مطالعووه بووه
ایسووتگاه هواشناسووی فرودگوواه مهرآبوواد ،اقلوویم ایوون منطقووه از
اهمیت بیشوتری برخووردار اسوت .بور اسواس شواخص دوموارتن
گسووترش یافتووه ،اقلوویم شووهر تهووران خشووک و نیمووه خشووک
میباشود .ایون در حوالی اسوت کوه بور اسواس شواخص آمبورژه
اقلیم بوه چهوار دسوته خشوک ،نیموه خشوک ،نیموه مرطووب و
مرطوب طبقه بندی شد (جدول.)4-
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آزمایشات خاک :خصوصیات اصلی خاک منطقه مورد مطالعه
پس از تهیه نمونه از عمق  98سانتیمتری خاک ،مورد آزمایش
قرار گرفتند.
بافت خاک با استفاده از روش هیدرومتر و به صورت چهار
قرائت انجام شد ( .)99در این روش ،ابتدا نمونههای خاکی هوا
خشک شده و با الک  9میلیمتری الک شدند و از خاک الک شده
 48گرم برای تعیین بافت خاک برداشت شد .در این روش غلظت
سوسپانسیون در زمان های  98و  18ثانیه و  38و  0448دقیقه با
هیدرومتر قرائت شده و درصد ذرات شن ،سیلت و رس محاسبه و
بر اساس نمودار مثلث خاک (شکل )9-بافت خاک مشخص گردید.
عصاره اشباع خاکی جهت اندازهگیری هدایت الکتریکی و
اسیدیته خاک بکار گرفته شد .در این مرحله  058گرم خاک خشک
شده در آون را از الک  9میلی متری عبور داده و پس از اضافه
کردن آب مقطر ،خمیر اشباع را بر روی قیف بوخنر که کاغذ صافی
بر روی آن قرار دارد ریخته و توسط پمپ خلاء عصاره گیری انجام
شد pH .و  ECخاک توسط دستگاههای الکتریکی مربوطه قرائت

معیار

دامنه قابل قبول
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نتایج بررسی داده های طولانی مدت نشان داد که مجموع
بارش در تهران بین از  054تا  499میلی متر متغیر است و کمترین
آن مربوط به بخشهای جنوبی تهران (ایستگاه هواشناسی فرودگاه
امام خمینی) و بیشترین آن مربوط به بخش شمالی تهران (ایستگاه
هواشناسی شمیران) میباشد (جدول.)5-
خییاک :بوور اسوواس آزمایشووات انجووام گرفتووه خوواک منطق وه
مووورد مطالعووه در دو گووروه لووومی ( 90/4درصوود رس93/0 ،
درصوود سوویلت و  43/5درصوود شوون) و لووومی رسووی (93/9
درصوود رس 90/5 ،درصوود سوویلت و  93/9درصوود شوون) قوورار
گرفتنوود .میووزان اسوویدیته خوواک بووین  1/13تووا  0/83و میووزان
هوودایت الکتریکووی خوواک بووین  958تووا  590میکووروزیمنس بوور
سانتی متر معین گردید.
شناسایي گیاهان دارویي :یکی از مهمترین اقدامات پیش
از کاشت هر گونه گیاهی ،بررسی خصوصیات اگرواکولوژیکی گیاه
میباشد .چرا که با کشت گیاهان سازگار با شرایط منطقه نیاز به
نهادههای کشاورزی کمتر شده و تولید محصول با خطرات کمتری
مواجه میشود و سلامت محصول و مصرف کنندگان حفظ خواهد
شد .از اینرو برخی گیاهان دارویی با قابلیت کشت در فضای سبز،
به شرح ذیل جهت کشت در تهران ،سازگار تشخیص داده شدند
(جدول.)1-

بحث
کشوووت ارگوانیک گیاهان دارویی و نهادینهسوووازی فرهنگ
اسووتفاده از آنها از چند منظر قابل بحث اسووت .از زمانهای قدیم
گیاهان یکی از اولین و در دسووترسترین منابع قابل اسووتفاده در
درمان بودهاند .لیکن مصورف گیاهان دارویی با توسعه و پیشرفت
داروهای صناعی و شیمیایی که به اشکال گوناگون تولید میشوند،
محدود شوده اسوت ( .)99ارزشگذاری و شوناساندن نقش حیاتی
گیاهان دارویی در پیشوووبرد اهداف ملی و دسوووتیابی به معیارهای

جهانی در راستای تحقق سلامت و نشاط جامعه ،خودکفایی ،ایجاد
اشوتغال ،توسعه اقتصادی و زیست محیطی ،امنیت غذایی و حفظ
ذخایر ژنتیکی از نظر مدیریت توسوووعه پایدار امری اجتناب ناپذیر
اسووت .لازمه حضووور فعال در بازارهای جهانی که رقابت شوودید از
ویژگیهای آن به شوومار میرود در قدم نخسووت یک اسووتراتژی
قوی و پویای توسوووعه در سوووطح کلان در کشوووور میباشووود .لذا
شوناسایی و تعیین بازارهای هدف گیاهان دارویی در سطح ملی و
بین المللی بر اسواس مدیریت راهبردی سیستمیک و جامع نگرانه
در توسوووعوه پایدار گیاهان دارویی نقش بسوووزایی دارد .با ظهور
داروهای شیمیایی و بیولوژیک ،نقش و اهمیت گیاهان دارویی در
تأمین سولامت بشر ،در معرض فراموشی قرار گرفت .اما با گذشت
زموان ،بوه علوت افزایش جمعیوت ،نواکافی بودن حمایت از تولید
داروها ،برخی اثرات نابهنجار داروهای شیمیایی و کاهش اثرگذاری
داروهوا بوه مرور زموان و به دلیل مقاومت بدن به داروها ،اهمیت
گیاهان دارویی به عنوان منبع اصلی داروها در درمان بیماریهای
انسانی به طور گسترده ای افزایش پیدا کرده است ( )94و نه تنها
گیاهان دارویی باعث ایجاد پایداری در بازار جهانی دارو شووودهاند
بلکه گیاهان ،منبع اصلی و مهم داروهای جدید به حساب میآیند.
در بررسیهای جهانی مشخص شده است که  08درصد از جمعیت
جهان توانایی مالی استفاده از داروهای شیمیایی را ندارند و زندگی
آنها وابسوته به گیاهان دارویی اسوت که منشاء داروهای شیمیایی
هسووتند .به همین دلیل ،امروزه حدود  58درصوود داروهای تولید
شده در جهان منشاء طبیعی دارند و با تغییراتی به عنوان دارو مورد
اسوووتفاده قرار میگیرند که نیمی از این مقدار از منابع معدنی،
حیوانی و باکتریایی به دسووت میآید و نیمی دیگر منشوواء گیاهی
دارد و حتی خیلی از کشووورهای توسووعه یافته 48تا  %58سوورمایه
خود را در این راسووتا قرار دادهاند .به نظر میرسوود مردم جهان از
یک سوری نارسواییهای طب مدرن خسوته شدهاند و به طور روز
افووزون بووه سوووومووت داروهووای گوویوواهووی روی موویآورنوود.

جدول .4-طبقهبندیهای اقلیمی بر اساس شاخصهای دومارتن گسترش یافته و آمبرژه در استان تهران
نام ایستگاه

IA

Q2

دومارتن گسترش یافته

0 /5
5 /1
09/10
01/59

خشک و سرد
خشک و فراسرد
نیمه خشک و فراسرد
نیمه خشک و فراسرد

شاخص آمبرژه

نیمه خشک و سرد
خشک و خیلی سرد
مرطوب و خیلی سرد
نیمه مرطوب و خیلی سرد

94/90
04/0
10/99
58/30

جدول .1-متغیرهای دخیل در محاسبه شاخصهای اقلیمی
نام ایستگاه

فرودگاه مهرآباد
فرودگاه امام خمینی
فیروزکوه
شمیران

میانگین بارندگي

مجموع بارش سالانه

متوسط دمای

متوسط حداکثر دمای

o

o

متوسط حداقل دمای
o

سالانه ()mm

()mm

سالانه () C

سالانه() C

سالانه() C

03/53
09/01
99/31
95/00

994/14
054/4
904/94
499/03

01/51
01/55
08/19
05/54

40/81
49/5
94/49
90/1

-1/80
-3/31
-90/54
-0/81
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فرودگاه مهرآباد
فرودگاه امام خمینی
فیروزکوه
شمیران

رده بندی اقلیمي بر اساس شاخص

رده بندی اقلیمي بر اساس
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جدول .6-لیست گیاهان دارویی با قابلیت کشت در شهر تهران

نام علمی

نام گیاه

نام علمی

نام گیاه

Valeriana officinalis

سنبل الطیب

Rosmarinus officinalis

رزماری
پیچ امین الدوله
سیاه دانه
کاسنی
رازیانه

Pistacia atlantica
)(Subsp.Mutica
Crataegus azarolus

بنه

Ailanthus altissima

Mentha piperata

نعناع

Juglans regia

گردو

Cuminum cyminum
Trigonella foenumgraecum
Alyssum homolocarpum

زیره سبز

Vitis vinifera

انگور

Quercus brantii

بلوط

Salix babylonica

بید مجنون
اقاقیا
بادام
اکالیپتوس
توس
انجیر
سنجد
کرچک
زرشک دارویی
به لیمو
گل محمدی
برگ بو

Lonicera caprifolium
Nigella sativa
Cichorium intybus
Foeniculum vulgare

Althaea rosea
Hypericum perforatum
Melissa officinalis
Thymus vulgaris
Borago officinalis

Robinia pseudoacacia
Prunus amygdalus
Eucalyptus spp
Betula pendula
Ficus carica
Elaeagnusan gastifolial
Ricinus communis
Berberis vulgaris
Aloysia citrodora
Rosa damascena
Laurus nobilis

مجله طب نظامي

شکست مواجه شود ( .)95بدین منظور قبل از هر گونه توصیه
زراعی ،باید نسبت به تعیین الگوهای رفتاری بلند مدتِ عوامل
اقلیمی اقدام شود .در گام بعدی لازم است خصوصیات خاکی و
توپوگرافی منطقه شناسایی و در نهایت گیاهان سازگار با آن اقلیم
انتخاب شوند .اجرای اصولی این چهارچوب خود باعث ایجاد
کشاورزی پایدار و تولید محصولات کشاورزی سالم و ایمن با
کمترین نهاده خارجی و ارتقاء سطح سلامت افراد خواهد شد.
در شمال تهران ،به دلیل وجود رشته کوه البرز ،آب و هوا معتدل
و در نقاط کم ارتفاع بخشهای جنوبی تهران اقلیم نیمه خشک
است .بارش معمولاً در زمستان زیاد است .فصل سرد معمولاً از ماه
آذر شروع میشود اما در نقاط کوهستانی ،این امر کمی زودتر اتفاق
میافتد .فصول سرد ،سه یا چهار ماه طول میکشد .در اسفند ماه
از سرمای هوا رفتهرفته کاسته میشود و در اواخر فروردین هوا با
سرعت بیشتری گرم میشود و در اوایل خرداد هوا نسبتاً گرم است
به طوری که بیشترین درجه حرارت در تهران در تیر ماه اتفاق
میافتد .بیشترین بارش سالانه در ماههای زمستان روی میدهد.
بهطور خلاصه میتوان گفت در نواحی مختلف استان تهران به علت
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به طوری که هم اکنون طب مدرن توانایی حل بسیاری از مشکلات
بشر را ندارد و طی سالهای اخیر در کتب درسی به این موضوع
اعتراف شده است .تخمین زده شده است که در کشورهای
پیشرفتهای همچون ایالات متحده آمریکا داروهای گیاهی بیشتر از
 %95کل داروها را به خود اختصاص دادهاند .این در حالی است که
در کشورهای دارای رشد و توسعه سریع همچون چین و هند این
میزان بیش از  %08است (.)04
از طرف دیگر ،استفاده بیرویه از نهادههای شیمیایی در بخش
کشاورزی باعث بروز مشکلات عمدهای در سلامت افراد جامعه شده
است .عدم توجه به اصول ابتدایی کشت و کار گیاهان و در نظر
نگرفتن شرایط اکولوژیکی کشت از جمله عوامل اصلی استفاده از
نهادههای شیمیایی جهت جبران خسارت از بین رفتن محصول
است .این امر خود باعث تولید گیاهان و غذاهای ناسالم و غیر ایمن
میشود .لذا یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فعالیت انسانها به
ویژه در بخش کشاورزی ،آب و هوا است به طوری که هر کشتی
در هر منطقهای باید با توجه به شرایط اقلیمی آن منطقه صورت
پذیرد و در غیر این صورت عملیات کشاورزی ممکن است با

درختچه

Anethum graveolens

Corylus avellana

علفی و بوته ای

Lavandula stoechas

قدومه
زنیان
اختر
اسطوخودوس
ختمی
گل راعی
بادرنجبویه
آویشن
شوید
گل گاوزبان

Platanus orientalis

درختان

Trachyspermum ammi
.Canna SP

شنبلیله

Celtis australis

زالزالک
داغداغان
چنار
فندق
عرعر

ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه با استفاده از پایش تولید گیاهان دارویی 009 /

نتیجهگیری
با توجه به اینکه سلامت جامعه بدون مشارکت و همکاری
وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور با وزارت جهاد
کشاورزی امکان پذیر نمیباشد؛ از اینرو به نظر میرسد یکی از
اولین گامها در بهبود و گسترش سلامت جامعه ،انجام مطالعات
جامع مشترک متخصصین کشاورزی با متخصصین پزشکی و
آشناسازی مردم با گیاهان دارویی و فرهنگ صحیح استفاده از آنها
باشد .چراکه استفاده خودسرانه و بی رویه از این گیاهان نیز ممکن
است سلامت فرد را تهدید کند .در این خصوص با توجه اینکه
پتانسیلکافی جهت کشت این گونه گیاهان در پارکها و فضاهای
سبز وجود دارد؛ از اینرو میتوان با اختصاص بخشهایی از این
فضاها به کشت این گیاهان ،علاوه بر استفاده بهینه از منابع طبیعی
و مثمر نمودن فضاهای سبز غیر مثمر ،زمینه را برای آشنایی بیشتر
مردم و نیروهای مسلح با طبیعت و به ویژه گیاهان دارویی و لزوم
توجه به سلامت خود مهیا ساخت .این مطالعه علاوه بر مزایای فوق
میتواند باعث تأمین امنیت منبع اولیه تولید داروهای گیاهی و
فرآوردههای طب سنتی ،رونق کشت و کار گیاهان دارویی ،تغییر
الگوی طراحی فضای سبز رایج ،ارتقاء سلامت خانوادهها ،استفاده
بهتر از اراضی حاشیهای و بایر ،مبارزه با بیوتروریسم غذایی و اقدام
هوشمندانه در انجام پدافند غیرعامل شود .همچنین پیشنهاد می-
شود مطالعات بعدی در مساحت بزرگتر و با تنوع گیاهی بیشتری
انجام شود.
تشکر و قدرداني :پژوهشگران مطالعه حاضر نهایت تقدیر
و تشکر خود را از مسئولین محترم دانشگاه و اساتید مرکز تحقیقات
طب ،قرآن و حدیث ،دانشگاه بقیه الله (عج) اعلام میدارد .این
مطالعه حاصل طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات طب ،قرآن و
حدیث به شماره  35-09-880953میباشد.
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موقعیت ویژه جغرافیایی ،آب و هوای متفاوتی شکل گرفته است.
سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم استان تهران نقش مؤثری
دارند)0 :کویر یا دشت کویر :مناطق خشک مانند دشت قزوین و
کویر قم  )9مناطق خشک استان سمنان که مجاور استان تهران
قرار دارند ،از عوامل منفی تاثیر گذار بر هوای استان تهران هستند
و موجب گرما و خشکی هوا ،همراه با گرد و غبار میشوند  )9رشته
کوههای البرز :این رشته کوهها موجب تعدیل آب و هوا میشود.
با توجه به اینکه به مباحث اگرواکولوژیکی در خصوص کشت
گیاهان دارویی کمتر پرداخته شده است لذا مطالعات اندکی در
خصوص امکان سنجی این گیاهان وجود دارد که از این بین
میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
ملک قاسمی و بابایی ( ،)91در تحقیقی به منظور تعیین گونه-
های مناسب جنگلکاری در توسعه فضای سبز در مناطق نیمه
خشک ،پس از طبقهبندی منطقه در  5طبقه ،با توجه به خصوصیات
و ویژگیهای کلی مناطق نیمه خشک و همچنین خصوصیات
اکولوژیکی گونههای این مناطق ،گونههای کاج تهران ،داغداغان،
ارغوان و عرعر را برای طبقات بسیار مستعد تا با استعداد متوسط
مناسب دانستند .شبان و همکاران ( ،)91در بررسی گونههای چوبی
مناسب به منظور انتخاب گونههای جدید برای توسعه فضای سبز
اصفهان از  5منطقه البرز و زاگرس نمونه برداری نمودند .نتایج
نشان داد که از بین گونههای جنگلی ،گونههای مقاوم به خشکی
زیاد مانند بلوط ایرانی ،زبان گنجشک ،داغداغان ،برای توسعه
فضای سبز و جنگل در حاشیه شهرهای مناطق خشک و نیمه
خشک مناسب می باشند .نجفیفر ( ،)90در انتخاب گونههای
جنگلی بر اساس توان اکولوژیکی در حوزه آبخیز سراب دره شهر
استان ایلام ،منطقه را در هفت طبقه جنگلکاری طراحی نمود و در
نهایت سطحی معادل  0488هکتار از مجموع  9188هکتار مساحت
حوزه را مناسب جنگلکاری دانست و گونههای بادام ،کنارک ،بلوط
ایرانی ،زالزالک ،بنه و خنجوک را برای جنگلکاری پیشنهاد کرد.
تحقیقی توسط مرکز اطلاعات گونههای غیر بومی ملی در
وزارت کشاورزی ایالات متحده در مورد اثرات زیان بار اقتصادی
گونههای غیربومی انجام شده است که نتایج نشان داد گونه های
غیر بومی میتوانند اثرات زیان باری نظیر از دست رفتن تنوع
زیستی و تخریب اکوسیستم را ایجاد نمایند .همچنین نتایج نشان
داد که اثرات مخرب گونههای گیاهی غیربومی ،هزینه ای معادل
 31بیلیون دلار از سال  0381-0330را در برداشته است (.)93
شوکتی و همکاران ( )98در بررسی امکان کشت گل محمدی در
استان آذربایجان شرقی نتیجه گرفتند که  94/4درصد از اراضی
این استان مستعد کشت گیاه دارویی گل محمدی میباشد.
همچنین شوکتی و همکاران ( )90با امکان سنجی کشت زعفران
در استان آذربایجان شرقی نتیجه گرفتند که این استان از استعداد
بالایی جهت کشت این گیاه برخوردار میباشد و  49/1درصد از کل
اراضی استان دارای استعداد مطلوب جهت کشت این گیاه باارزش

میباشد .بهمن پور و سلاجقه ( )99در بررسی گونههای سازگار با
آب و هوای شهر تهران نتیجه گرفتند که مهمترین و بیشترین گونه
های درختی تشکیل دهنده فضای سبز شهر تهران عبارتند از چنار،
سرو نقرهای ،نارون چتری ،زبان گنجشک ،بید معمولی ،بید مجنون،
اقاقیا و عرعر میباشند .زارع و همکاران ( )99در ارزیابی توان
رویشگاه به منظور تعیین گونههای مناسب جنگلکاری در دامنه-
های جنوبی البرز با استفاده از  ،GISبرای هر یک از واحدهای
اکوسیستمی چندین گونه برای جنگلکاری نظیر گونههای ارس
( ،)Juniperus polycarposبادام کوهی ( Amygdalus
 ،)scopariaسنجد ( ،)Elaeagnus angustifoliaزرشک
( ،)Berberis crataeginaکاج تهران (،)Pinus eldarica
تنگرس ( )Amygdalus lycioidesو توت ( )Morus albaرا
پیشنهاد دادند .یک گونه به عنوان بهترین گونه قابل کشت برای
هر یک از واحدهای اکوسیستمی معرفی گردید.
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