
  بوم شناسی کشاورزي نشریه
 353- 367. ص ،1397 تابستان، 2شماره ، 10جلد 

Journal of Agroecology 
Vol. 10, No.2, Summer 2018, p. 353-367 

 
 :هاي زراعی ایراننظامولوژیک گیاهان فراموش شده در بومشناسایی و ارزیابی زراعی و اک

 برداري شده و فراموش شدهمعرفی گیاهان کم بهره -2 

 
 2رضا رستمی و 2، اشکان عسگري1، پرویز رضوانی مقدم*1علیرضا کوچکی

 08/02/1393: تاریخ دریافت
  31/03/1393: تاریخ پذیرش

  

هاي نظامولوژیک گیاهان فراموش شده در بومشناسایی و ارزیابی زراعی و اک. 1397. ، و رستمی، ر.، عسگري، ا.رضوانی مقدم، پ ،.کوچکی، ع
  .353-367 ):2(10شناسی کشاورزي، بوم. برداري شده و فراموش شدهکم بهرهمعرفی گیاهان  -2: زراعی ایران

  
 چکیده

هاي اي در سطح استانهاي زراعی ایران مطالعهرسی علل خروج این گیاهان از نظامعی فراموش شده و برهاي گیاهان زرامنظور شناسایی گونهبه
گیاهان شناسایی . اجراي پژوهش در دو بخش مطالعات اسنادي و میدانی دنبال شد. آمدبه اجرا در 1392ي اقلیمی در سال کشور و نیز براساس طبقه بند

-گیاه کم بهره 16. بندي شدندبرداري شده و فراموش شده تقسیمگیاهان کم بهره کاهش سطح زیرکشت به دو دستهفراموشی یا  شده بر اساس درجه
ها در تاریخی کشت آن گیاهی تفکیک و دالیل فراموشی، سابقه خانواده دوگیاه فراموش شده متعلق به  سهگیاهی و  خانواده 12برداري شده متعلق به 
 ، خشـخاش )L Eruca sativa.( تـوان بـه منـداب   هـا مـی  ترین آناز مهم. ها مورد بحث قرار گرفتسطح زیر کشت کنونی آن ایران و نیز موقعیت و

).L Papaver somniferum( و وسمه ).Ltinctoria Indigofera ( هاي جدید و توان رقابتی کمتر آنگونه ها به وسیلهجایگزینی این گونه. اشاره کرد-
اقتصـادي و سیاسـی و نیـز     -گیاهان اصالح شده با عملکرد باال، تغییرات عمده در سبد غذایی و الگـوي مصـرف، مسـائل اجتمـاعی    ها در مقایسه با 

در این . ها از جمله دالیل فراموش شدن و یا کاربرد محدود این گیاهان ارزیابی شدهاي سوء برخی گونهدلیل گاهاً کاربردهاي اعمال شده بهمحدودیت
عنوان دلیل عمده فراموشی گیاهان با هاي صنعتی شیمیایی بهوردهآهاي فنی در تولید دارو و فرهاي جدید و نیز پیشرفتگونه زینی به وسیلهمیان جایگ

  .کید قرار گرفتأمصرف صنعتی مورد ت
 

 هاي جدید، مواد شیمیاییتغییر اقلیم، گونه: کلیدي هايواژه
  

     1 مقدمه
کننده غذا، سـرپناه، دارو و بسـیاري از    مینأتنوع زیستی گیاهی ت

-بخش و امکـان زمین لذتهاي دیگر، زندگی را بر روي کره وردهآفر
مراکز تنوع بسیاري  .)WCMC, 1992; UNEP, 1995(کند پذیر می
 Zeven & de(هاي معمول زراعی امروزه شناخته شـده اسـت  از گونه

Wet, 1982(،  ر، اهمیت محلی، هاي دیگاما در مورد بسیاري از گونه

                                                        
ــوژي، دانشــکده بـه  -2و  1 ترتیــب اســتاد و دانشــجوي دکتــري، گــروه اگروتکنول

 ي، دانشگاه فردوسی مشهد کشاورز
 )Email: Akooch@um.ac.ir                        :نویسنده مسئول -(*

DOI: 10.22067/jag.v10i2.37111 

ها هنوز هم تا حد زیادي مبهم الگوهاي تنوع ژنتیکی و استفاده از آن
امروزه حفاظت از تنوع زیستی یکـی از مفـاهیم اصـلی توسـعه     . است

افـزایش   .)Ghalegolab Behbahani et al., 2013(پایـدار اسـت   
اتکاء غذایی به محصوالت زراعی عمده باعـث کوچـک شـدن سـبد     

 ,Prescott-Allen(شـود  هاي بعدي میابستگی نسلغذایی بشر و و

ریشـه در  ) Ogle & Grivetti, 1995(اي این تناقص تغذیه). 1990
سازي کشاورزي دارد، فرآیندي که برخی از گیاهـان بـر اسـاس    ساده

هرچند . شوندها کشت میتگاهتري از زیسمزیت نسبی در طیف وسیع
ده ولـی احتمـال برداشـت    ش داسازي کیفیت مواد غذایی را کاهساده

با این  ).Collins & Hawtin, 1999(دهد آمیز را افزایش میموفقیت
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ویژه در کودکان نهان در کشورهاي در حال توسعه بهوجود گرسنگی پ
و همچنــین در ) FAO, 1997(و افــراد مســن  قابــل رویــت اســت 

 پذیرتر درهاي اجتماعی آسیبکشورهاي توسعه یافته نیز در بین گروه
  .  باشدحال افزایش می

یا هاي کشاورزي باعث کمتر استفاده شدن و نظامبومسازي ساده
زراعی شده که در گذشته نقش قابل هاي فراموش شدن برخی از گونه
ولی امروزه به دست فراموشی سـپرده   ،اندتوجهی در تغذیه بشر داشته

 ه بـه کمتـر اسـتفاده شـد    و شده فراموش گیاهان از بسیاري .اندشده

 در سبد ايمالحظه نقش قابل و سازگارند خوبیبه خود، بومی شرایط

 Rezvani(اند داشته محلی جوامع اقتصادي و فرهنگی لئمسا غذایی،

Moghaddam, 2008(ها را نشـان مـی  ، که این عوامل اهمیت آن-
گیاهان فراموش شده و کمتر استفاده شده، گیاهانی هستند کـه   .دهد

یی کـه  مراکز اصلی که از آن منشاء گرفته اند جـا صورت سنتی در هب
هاي سنتی از اهمیت باالیی برخوردارنـد  براي جوامع محلی و استفاده

را در ولی به دالیل متعددي این گیاهان جایگاه خود  ،شوندکشت می
ـ     . انـد الگوهاي زراعی از دست داده وسـیله  هلـذا ایـن گیاهـان کمتـر ب
ابع ژنتیکی مورد توجـه قـرار   ن منکنندگامحققین کشاورزي و حفاظت

  ). Rezvani Moghaddam, 2008(اند گرفته
با توجه به توزیع جغرافیایی، یک گونه در برخی از مناطق ممکن 

عنوان یک گیاه هو در مناطق دیگر ب کمتر استفاده شده صورتهاست ب
با توجه به عامل زمان، ). Padulosi et al., 1987(اصلی مطرح  باشد 

هـاي  دلیل سیسـتم فراموش شدن یک محصول ممکن است بهدرجه 
  . بازاریابی در کشورهاي مختلف متفاوت باشد

باشد ار میگذأثیرمختلف یکی از عوامل ت جوامع در ايتغذیه عادت
 بـدون  غذاي یک آسیا در مثالً .است مشکلی بسیار کار که تغییر آن

سـیب   بـدون  يغذا یا است قبول قابل غیر ) LOriza sativa.( برنج
 شمالی امریکاي یا اروپا در نان یا ).Solanum tuberosum L( مینیز

 اصلی ايدانه محصوالت کشت سیاسی لئمسا و دالیل .است محال

 طریق از هادولت از بسیاري که است شده باعث جهان نقاط عمده در

 از حمایت و محصوالت این تولید در یارانه توجهیقابل مقادیر پرداخت

 و تحقیقـات  جهـت  هنگفـت  هـاي بودجـه  اختصـاص  طریق از اهآن
 کننـد  حفـظ  خـود  کشـت  الگوهاي در را گیاهان این ها،آن بازاریابی

)Rezvani Moghaddam, 2008.(  
 چنـد  روي بر جهان در کشاورزي تحقیقات عمده گذشته قرن در

ea Z(، ذرت )L Glycine max.(سـویا   جمله از استراتژیک محصول

.L mays(، مگند )L. Triticum aestivum(،  زمینـی  برنج و سـیب 

-بهـره  بـا  محصوالت این در که شگرفی تحوالت .است بوده متمرکز
 هـاي ورزيدسـت  و اصـالح  از جملـه  مختلف فناوري هاي از گیري

 از اسـتفاده  و هـا کـش آفـت  ها،کشعلف شیمیایی، کودهاي ژنتیکی،

 رقابـت  درتق که پذیرفته، منجر شده صورت کشاورزي آالتماشین

 لیفـی  و غـذایی  نیازهـاي  هـا قرن براي که ايمنطقه و بومی گیاهان

 ایـن  نتیجـه . کند پیدا کاهش اندکردهمی تأمین را زمین کره جمعیت

 مختلـف  الگوهـاي  در گیاهان گونه این جایگاه تدریجی کاهش روند

 شده کشاورزي زیستی تنوع کاهش آن نتیجه و جهان سراسر در کشت

هـاي پـژوهش و   ریزي دقیق و مدون در عرصـه ن برنامهبنابرای .است
منظور اموش شده و کمتر استفاده شده، بهفناوري در زمینه گیاهان فر

   .جلوگیري از فراموشی این گیاهان مهم و با ارزش ضروري است
و  هاي زراعـی فرامـوش شـده   شناسایی گونههدف از این مطالعه 

هان جدیدي کـه جـایگزین   شناسایی گیا ،در کشور کمتر استفاده شده
 و انـد در هـر منطقـه شـده    کمتر استفاده شده و گیاهان فراموش شده

 .باشدمیهاي زراعی از نظام این گیاهان بررسی علل خارج شدن
 

  هامواد و روش
در این مطالعه ابتدا اطالعات مورد نیاز براي هر گونه گیـاهی در  

آوري مـع صوص که بـدین منظـور طراحـی شـد، ج    فرم اطالعاتی مخ
منطقـه   مشخصـات  محلـی،  نـام  قبیـل  از که در آن اطالعاتی گردید
نظیر غالت، گیاهان (بندي گیاهان بر اساس نوع مصرف گروه کشت،

کشت، عملکرد در واحد ، سطح زیر )اي، دارویی و غیرهصنعتی، علوفه
بندي ، گروه)دو منظوره و پاییزه، بهاره(، نوع رشد بر اساس فصل سطح

اي، نیازهـاي زراعـی و   اي یا درختچـه پ رشد علفی، بوتهبر اساس تی
علل خارج شدن از تناوب زراعی و یا کمتر استفاده شدن آن گنجانده 

  .شد
آوري اطالعات مـورد نیـاز از منـابع    در این مرحله بررسی و جمع

هـاي اطالعـاتی و   هـا، پایگـاه  اطالعاتی و اسنادي موجـود در اسـتان  
اي، ابخانـه تحقیقات نظري، مطالعات کت همچنین. اینترنتی انجام شد

ها و مستندات موجود در سـطح هـر منطقـه    مطالعه و بررسی گزارش
صورت گرفت و بعضاً در برخی مناطق مطالعات میدانی نیـز صـورت   

 .گرفت
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  نتایج و بحث
بـر   شناسـایی شـده  گیاهان  ،براساس نتایج حاصل از این مطالعه

اهان کمتر استفاده شده و حسب کاهش سطح زیرکشت به دو دسته گی
فراموش شده تقسیم شدند که در قسمت اول گیاهان کمتـر اسـتفاده   

 :شده معرفی می گردند
  

  در ایرانکمتر استفاده شده گیاهان ) الف
شود که کمتر استفاده شده، شامل آن دسته از گیاهان میگیاهان 

در برخی مناطق فراموش شده ولی در برخی نقاط دیگر ایـران مـورد   
کشت و کار قرار گرفته و در مناطقی نیز با کاهش سـطح زیرکشـت   

 ).1 جدول(اند مواجه شده

  
 شده در ایران کمتر استفاده اسامی گیاهان  -1 جدول

Table 1- Names of under utilized crops in Iran  
  نام   

Name 
 نام علمی

Scientific name  
  خانواده
Family 

  ارزن  
Millet 

.L ceumcum miliaiPan  گندمیان  
Poaceae 

  سورگوم  
Sorghum 

 .Lr Sorghum bicolo  گندمیان  
Poaceae  

  چاودار  
Rye 

.L ecerealSecale   گندمیان  
Poaceae  

  کنف  
Kenaf  

.L Hibiscus cannabinus  پنیرك  
Malvaceae  

  کتان  
Flax 

Linum usitatissimum L. لیناسه  
Linaceae  

  بزرك  
Flax 

Linum usitatissimum L. لیناسه  
Linaceae  

  اسپرس  
Sainfoin 

 .Scop Onobrychis viciifolia  حبوبات  
Fabaceae  

  خلر  
Lathyrus  

lathyrus sativus L.  حبوبات  
Fabaceae  

  گلرنگ  
Safflower 

.L Carthamus tinctorius  کاسنی  
Asteraceae  

  کنجد  
Sesame 

Sesamun indicum L.  کنجد  
Pedaliceae  

  کرچک  
Castor bean 

Ricinus communis L.  فرفیون  
Euphorbiaceae 

  شاهدانه  
Cannabis 

Cannabis sativa L.  شاهدانه  
Cannabaceae  

  روناس  
Rubia 

.L Rubia tinctorum  روناسیان  
Rubiaceae  

  حنا  
Henna 

.L Lawsonia inermis  لیتراسه آ  
Lythraceae  

  سیب زمینی شیرین  
Sweet potato 

Ipomoea batatas L.  نیلوفریان  
Convolvulaceae  

  تنباکو  
Tobacco 

.L Nicotiana tabacum  بادمجانیان  
Solanaceae  

 

  ارزن-1
متعلـق بـه تیـره     .Panicum miliaceum Lارزن با نام علمـی  

این گیاه در ایران و برخی کشـورها سـابقه کشـت    . باشدگندمیان می
. شـود زیادي دارد و نیز در مناطق گرمسیر به مقدار زیـاد کشـت مـی   

هاي تاریخی زیادي مبنی بر سابقه زراعت ارزن در ایران وجود گزارش
 ;Fazel Pour, 2001(دوران ساسـانیان  خی معتقدنـد در  که بر. دارد

Olfati, 1995( یـه قاجار و )Bagheri Zonoz, 2003(   در ایـران از
 Nassiri et(نصیري و همکاران  .اهمیت خاصی برخوردار بوده است
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al., 2004(  هاي آذربایجـان غربـی،   در استاناظهار داشتند که ارزن
شده است و آن کشت می دستانکرو  شرقی، اصفهان، خراسان، فارس

ارزن با داشـتن پتانسـیل    .را یک گیاه در حال فراموشی معرفی کردند
یران جایگاه مناسبی ندارد، باال براي مطرح شدن در مناطق خشک در ا

را به عنـوان یـک گیـاه فرامـوش شـده تلقـی کـرد         توان آنولی می
)Nabati & Rezvani Moghaddam, 2006; Seghatoleslami 

et al., 2005 .(  
که سابقه کشت و کار طـوالنی در ایـران و   رغم ایناین گیاه علی

اي دیگر مانند ذرت موجب ولی ورود و توسعه گیاهان دانه ،جهان دارد
زیرا عملکرد کمتري نسـبت بـه ذرت    ،کاهش اهمیت این گیاه گردید

عوامل ضـد کیفیـت در دانـه و همچنـین حساسـیت بـه حملـه        . دارد
ب عدم تمایل کشاورزان به کشت ایـن محصـول شـده    پرندگان موج

، از دسـت رفـتن قـدرت    ايغالت دانـه  هاي جدید معرفی گونه .است
هـاي پـر محصـول، تغییـرات      ها در مقایسه بـا گونـه   رقابت این گونه

هاي  تدریجی در تقاضا، اقتصاد و مسائل فرهنگی، سیاسی و ممنوعیت
ـ  مذهبی و در نهایت حذف تدریجی گروه هـاي   ی کـه روش هاي محل

تعدد دانستند از جمله عوامل م خوبی میکشت و طبخ این گیاهان را به
 ,.Normohamadi et al( آید شمار میدر فراموشی گیاهان زارعی به

2005.( 
  

  سورگوم -2
-گیاهی یک L. Sorghum bicolor اي با نام علمیذرت خوشه

هاي خیلی قدیم در کشت این گیاه از زمان. است گندمیانساله از تیره 
هایی گزارش). Samadi, 1983(آفریقا و هندوستان متداول بوده است 

 ,Yavari( وجود دارد پس از ظهور اسالم در کرمانمبنی بر کشت آن 

قدرت تحمل خشکی سورگوم از سایر غالت زیادتر است و به  ).1980
سـورگوم جایگـاه   ). Imam, 2003(گیاهان زراعی معروف اسـت  شتر 

ـ   مین أمطلوبی در کشور ندارد و کاشت آن محدود و عمدتاً با هـدف ت
 ). Rezvani Moghaddam, 2008( شـود علوفه براي دام انجام می

هـزار هکتـار    شـش فقـط   1365سطح زیرکشت آن در ایران در سال 
ر هکتار افـزایش یافتـه   به چهل هزا 1382ولی در سال  ،گزارش شده

  .است
باشـد  که هدف اصلی از کاشت سـورگوم، دانـه مـی   باتوجه به این

بهتر جایگزین آن انسته با عملکرد باالتر و کیفیت گیاهی مانند ذرت تو
شود که موجب کاهش قیمت جهانی آن در مقایسه با ذرت شده است 

)Rezvani Moghaddam, 2008 .(همچنین در گیاه سورگوم ماده-
ـ  نام اسیدسیانیدریک وجود دارد که اي به عنـوان یـک مـاده ضـد     هب

ثیر منفی بر أشود که همین عامل تکیفیت براي این گیاه محسوب می
این عوامل مجموعاً سبب شده سـطح زیرکشـت ایـن    . کشت آن دارد

 . گیاه کاهش یافته و به سمت فراموشی پیش برود
  

  چاودار-3
 گندمیاناز تیره  L ecereal Secale.چاودار گیاهی با نام علمی 

در گذشته نه چندان دور در مناطق سردسیري ایـران کشـت   . باشدمی
). Imam, 2003(آن رواج داشته ولی رفته رفته محـدود شـده اسـت    

برخی مورخان معتقدند که چاودار در ایران باستان مورد کشت و کـار  
ور استفاده منظبه معموالً ). Fazel Pour, 2001(گرفته است قرار می

نـان حاصـل از آرد چـاودار    . شـود از دانه براي تغذیه انسان کشت می
چـاودار کـاربرد   . دهـد دیرتر از نان گندم کیفیت خود را از دسـت مـی  

فراوانی دارد از علوفه سبز و تازه آن براي تغذیه دام و از ساقه آن براي 
). Khodabandeh, 1994(شود بافتن حصیر و تولید الکل استفاده می

به حـدود  1370هکتار در سال  3500سطح زیرکشت این محصول از  
رسـیده اسـت کـه کـاهش شـدید سـطح        1379هکتار در سال  300

 Normohamadi & Haj(دهـد  زیرکشت ایـن گیـاه را نشـان مـی    

Seyed Hadi, 2004 .(  ــیدهادي ــاج ســ ــدي و حــ نورمحمــ
)Normohamadi & Haj Seyed Hadi, 2004( عنـوان  هچاودار را ب

  .در ایران معرفی کردند در حال فراموشییک گیاه 
ــاودار در     ــت چ ــطح زیرکش ــاهش س ــراي ک ــددي ب ــل متع دالی

رنگ نان چاودار تیره تر از نـان  . هاي کشاورزي وجود دارداکوسیستم
 ,Imam(گندم است همچنـین ارزش غـذایی کمتـري از گنـدم دارد     

 Hordeum(مقــدار عملکــرد ایــن محصــول کمتــر از جــو ). 2003

vulgare L. (توان به تحقیقات علمـی نیـز اشـاره    و گندم است و می
کرد که محققان بیشتر تمایل به سمت گندم دارند که همه این عوامل 

نکتـه قابـل ذکـر    . موجب کاهش روز افزون این محصول شده اسـت 
هاي دولت بر خودکفایی گندم و حمایت از آن بر کشـت ایـن   سیاست

ید خاطر نشـان کـرد کـه در گذشـته     با. ثیر نبوده استأتمحصول بی
قدرت خرید مردم کم بوده و با توجه به قیمت چاودار از آن براي تهیه 

ولـی در حـال حاضـر الگـوي مصـرف       ،شـده اسـت  نان استفاده مـی 
 .خانوارهاي ایرانی نسبت به قبل تغییر کرده است
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  کنف -4
گیاهی اسـت از   .Hibiscus cannabinus Lکنف  با نام علمی 

سابقه  .باشدمیو از گیاهان بومی مناطق گرم و مرطوب  1پنیركتیره 
 ,Bagheri Zonoz, 2003; Birjandi( کشت طوالنی در کشور دارد

ث کارخانجات کنف اکشت و کار کنف در ایران تا قبل از احد. )2008
جنبه صنعتی نداشت و در شـمال ایـران زارعـین بـراي رفـع بعضـی       

از آن براي بافتن وسایل صید ماهی احتیاجات خود مثل تهیه طناب و 
ــتفاده  ــیاس ــد م ــی،    ).Samadi,1983(کردن ــان لیف ــین گیاه در ب
طوري به باشدکنف می گیاه ،ترین گیاه براي تولید خمیر کاغذ اقتصادي

درختـان اسـت؛   چوب که عملکرد کاغذ کنف بیشتر از کاغذ حاصل از 
از . دارد همچنین خمیر حاصل از کنف نسبت به باگاس نیشکر، برتري

یري، نخ فرش ماهیگ کنف در تولید گونی، نخ، صافی قند، طناب، تور
 شـود بسـتر دام اسـتفاده مـی   هـا و   بنـدي لولـه  موکت، عایق  ماشینی،

)Khodabandeh, 1994 .(  
شود عالوه بـر  هاي فارس و کرمان نیز کشت میدر استانکنف 

و اسـتان   نهاي ایرانشهر، بندرعباس، میناب و مهرااین در شهرستان
ـ نیـز مـی   خوزسـتان    ;Khodabandeh, 1994(کاشـته شـود    دتوان

Samadi,1983 .(  4000حـدود   1349سطح زیرکشت کنف در سال 
 Khajeh(کیلوگرم تولیـد الیـاف در هکتـار     1250هکتار با میانگین 

Pour, 1991(  ـ  1350، در سـال  ,Karimi(هکتـار رسـید    2157ه ب

 Khajeh(تار گزارش شده است هک 40حدود  1365و در سال ) 2004

Pour, 1991 .( نصــیري و همکــاران)Nassiri et al., 2004 ( و
 Normohamadi & Haj( حـاج سـیدهادي  و  نورمحمدي همچنین

Seyed Hadi, 2004 (   فرامـوش  گزارش کردند که کنف یـک گونـه
کنف از جمله گیاهان فراموش شده است که کـار   .در ایران استشده 

ر کشور ایران براي آن صورت نگرفته و کشت آن تحقیقاتی زیادي د
باشـد  هاي شمالی کشـور مـی  صورت یک محصول فرعی در استانهب
)Khajeh Pour, 1991 .(هاي تولید این گیاه نسبت بـه الیـاف   هزینه

 Rezvani(هـا را نـدارد   مصنوعی بـاال بـوده و تـوان رقابـت بـا آن     

Moghaddam, 2008 .(ف اي تولید الیـا طور گسترده بردر گذشته به
عه فناوري اما با توس ،شده استپوست آن در منطقه گرگان کشت می

عـدم وجـود   . تدریج به فراموشی سـپرده شـد  تولید الیاف مصنوعی به
از دالیـل مـرتبط بـا کـاهش      صنایع گونی بافی در کشور یکی دیگر

 . می باشد کشت کنف
                                                        
1- Malvaceae 

  کتان -5
 2لیناسـه  تیـره  از .Linum usitatissimum Lکتان با نام علمی 

بـا توجـه بـه شـواهد      .باشدها میايساله از دولپهگیاهی علفی و یک
 ;Bagheri Zonoz, 2003(ایـن گیـاه در دوره ساسـانی    تـاریخی  

Birjandi, 2008; Hamedani, 1989(   شـده مـی کشـت  در ایـران 
  . است

هـاي آذربایجـان شـرقی، غربـی، اصـفهان،      این گیـاه در اسـتان  
صورت پراکنده هبارس، کرمان، لرستان و مازندران خوزستان، زنجان، ف

سطح زیرکشت این گیاه در ). Khodabandeh, 1994( شودمیکشت 
هکتار  2280به  1365هکتار بوده و در سال  9000حدود  1340سال 

 Gossypium sp( با در نظر گرفتن توسعه کشت پنبـه . رسیده است

L. (ت کتان همچنان و افزایش مصرف الیاف مصنوعی، سطح زیرکش
ــا در ســال   ــت ت ــی داش ــد کاهش ــه  1379رون ــید  107ب ــار رس هکت

)Normohamadi & Haj Seyed Hadi, 2004 .(   چنـین وضـعیتی
ریزي مناسب و تغییر رویه،  گویاي آن است که در صورت عدم برنامه

گیاه فراموش شده در یک توان این گیاه را به عنوان  از هم اکنون می
ــ  ــر گرف ــیري و هم. تنظ ــاران نص و ) Nassiri et al., 2004(ک

 Normohamadi & Haj Seyed( نورمحمـدي و حـاج سـیدهادي   

Hadi, 2004 (ا ب .عنوان یک گیاه در حال فراموشی نام بردندهاز آن ب
هاي فراوانی که این گیـاه در صـنعت پارچـه بـافی،     توجه به استفاده

اسـت  ولی سطح زیرکشت این گیاه اندك  ،کشی و دارویی داردروغن
)Khajeh Pour, 1991 .(  همچنین نبودن ادوات مکانیزاسیون جهـت

سـفانه  أمت. باشـد کاشت و برداشت از دالیل عدم توسعه این گیاه مـی 
تحقیقات کمی بـر روي ایـن گیـاه در خصـوص نیازهـاي زراعـی و       
اکولوژیکی در ایران صورت گرفته است که همین امـر موجـب شـده    

 . اي کشت نداشته باشداست که جایگاه مطلوبی در الگوه
  

  بزرك -6
و کتـان از   لیناسـه  از تیـره  ).Linum usitatissimum L(بزرك 

ولی از نظر خصوصیات  ،شوندنظر گیاه شناسی یک گونه محسوب می
شـود و  بزرك براي روغن کاشته می عموماً. دنباشرشدي متفاوت می

 ).Khajeh Pour, 1991(داراي الیاف کوتاه با کیفیـت پـایین اسـت    
ارویی، خـوراکی و صـنایع   روغن بزرك کاربرد فراوانی براي مصرف د

 Nassiri et(سابقه کشت داشته در آذربایجان غربی بزرك  .رنگ دارد

                                                        
2- Linaceae 
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al., 2004( بیشـترین مقـدار    در 1355در سال  آنسطح زیرکشت  و
کیلـوگرم   500هکتار با عملکرد کمتـر از   14000بوده که حدود  خود

  ).Khajeh Pour, 1991(شده است  زده دانه در هکتار تخمین
ازي کاربرد دارد و سبزرك یک گیاه روغنی بوده و در صنایع رنگ

حاصل از ترکیبات نفتی مواد روغنی شیمیایی به بازار  هايورود روغن
ثر بوده است؛ با توجـه بـه عملکـرد    ؤتا حد زیادي بر تولید این گیاه م

در مقایسـه بـا   ) م در هکتـار کیلوگر 500حدود (بسیار پایین این گیاه 
تن در  1بیش از (و مطلوب ) تن در هکتار 2بیش از (عملکرد پتانسیل 

اقتصادي نبودن تولید این گیاه را در ایران باعث شده اسـت و  ) هکتار
همچنین کنجاله این . موجب به حاشیه رانده شدن بزرك گردیده است

ه در بعضی مـوارد  گیاه داراي ماده گلوکزیدي به نام لینامارین است ک
 ).Karimi, 2004(شود باعث مسمومیت دام می

 
  اسپرس-7

از تیـره   .Onobrychis vicifolia Scopاسپرس بـا نـام علمـی    
اولیه اسپرس نواحی شرقی دریاي مدیترانـه و   ءمبدا. باشدمی حبوبات

 Nassiri(نصیري و همکاران ). Karimi, 2004(آسیاي شرقی است 

et al., 2004 (حمدي و حاج سیدهادي و نورم)Normohamadi & 

Haj Seyed Hadi, 2004 ( اسپرس را یک گیاه در حال فراموشی در
آیـد   شمار میاي به سپرس از جمله گیاهان علوفها .ایران معرفی کردند
گیاه مذکور مقاومت . زارها استفاده کرد توان در دیم که از این گیاه می

این گیاه را در منـاطق   و دهد زیادي به چراي مفرط از خود نشان می
هـاي اردبیـل، کردسـتان،    این گونه در اسـتان  کنند خشک کشت می

آذربایجان، اصـفهان، تهـران، قـزوین و زنجـان سـابقه کشـت دارد       
)Sharif Abadi & Sari, 2001.( کشت این  بررسی روند سطح زیر

 1369دهد که سطح زیر کشـت آن در سـال   گیاه در ایران نشان می
هکتار رسیده  58894به  1376هکتار بوده که در سال  69466حدود 

کـه در سـال   روند کاهش سطح زیرکشت آن ادامه داشته تا این. است
 Normohamadi & Haj Seyed(هکتـار رسـید    36221بـه   1381

Hadi, 2004 .(  
ونجــه اي و نیــز ی توجــه بــه محصــوالتی همچــون ذرت علوفــه

)Medicago sativa L.( و شبدر )Trifolium sp. L.(  باعث شده تا
اي از جمله اسپرس در حاشیه قرار گرفته و بـا   سایر محصوالت علوفه

سیاست دولت در جهت . سیر فراموش شدن آن هموار شودماین روند 
هاي ضعیفی که خودکفایی گندم و اقدام به کشت گندم دیم در زمین

زیرکشت محصوالتی همچـون اسـپرس بودنـد یکـی از دالیـل       قبالً
 .شودهش این گیاه تلقی میکا

  
  )سنگنک(خلر  -8

 1متعلق به تیره حبوبات .Lathyrus sativus Lخلر با نام علمی 
طور وسیعی در ایران، خاورمیانه، بخشی از آفریقـا و  این گیاه به. است

ارزش باالي ). Parsa & Bagheri, 2008(شود هندوستان کشت می
دانـه  . امساعد محیطی اسـت خلر به خاطر تحمل آن در برابر شرایط ن

عنـوان علوفـه   بوبات در هندوستان است و اغلب بـه ترین حخلر ارزان
 & Koocheki(اما بذرهاي آن غذاي مردم فقیر است  ،شودکشت می

Banayan, 1994 .( 1375خلـر در ایـران در سـال     سطح زیر کشـت 
 هکتار کـاهش  1957به  1381هکتار  بوده که در سال  7040معادل 
سـطح  درصـد   72دهنـده کـاهش   رده است که این روند نشانپیدا ک

 ,.Nassiri et al(نصـیري و همکـاران   . زیرکشت این محصول است

 & Normohamadi(همچنین نورمحمدي و حاج سیدهادي ) 2004

Haj Seyed Hadi, 2004(   خلر را یک گیاه فراموش شـده در ایـران 
  .معرفی کردند

شود کـه مصـرف   لوفه کشت میمنظور استفاده از دانه و عخلر به
-مدت طوالنی موجب بروز بیماري التیریسم مین گیاه بههاي ایدانه

 ,Koocheki & Banayan(شـود  گردد که در اثر آن انسان فلج می

اي عه کشـت ارقــام مختلـف گیاهـان علوفــه   همچنـین توسـ  ). 1994
عملکرد بیشـتري دارنـد    همچون یونجه و شبدر که در مقایسه با خلر

گرایش زارعین به کشت ایـن گیاهـان شـده کـه ایـن عوامـل       سبب 
 . ثیر منفی داشتندأبر توسعه کشت خلر ت مجموعاً
  

  گلرنگ-9
 Carthamus tinctoriusبا نام علمی ساله یا دوساله گیاهی یک

L. موطن اصلی گلرنگ کشورهاي خاورمیانه . باشدمی 2کاسنی از تیره
 از). Samadi, 1983( خصوص ترکیه و ایران شـناخته شـده اسـت   هب

عنوان رنگ ه، بماده رنگی کارتامیندلیل وجود هب گلرنگ هايگلبرگ
-اسـتفاده مـی   ).Crocus sativus L( به جاي زعفران غذاي طبیعی

مایع کم ضرر خیلی  گیاهی ن روغنان نیز به عنوآاز روغن دانه . کنند
آن  ايهـ بـرگ طیور و گلتغذیه براي  دانه گلرنگ از .شوداستقبال می

                                                        
1- Fabaceae 
2- Asteraceae 
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  ). Rastgar, 2005(شود می رزي استفادهبراي رنگ
در  ودر اصفهان، یزد و کرمان  گلرنگ از قدیم در ایران مخصوصاً

حداکثر . شده استمیآذربایجان با هدف تهیه رنگ کشت و  خراسان
هکتـار بـا    1000حـدود   1370در سـال  سطح زیرکشت آن در ایران 

 ).Khajeh Pour, 1991(اسـت  کیلوگرم در هکتار بوده  700عملکرد 
شود، این گیاهـان در  تر استفاده شده تلقی میء گیاهان کمگلرنگ جز

اکنـون بـه   ولـی هـم   شـده میطور گسترده کشت هطول تاریخ بشر ب
-دالیلی مانند مسائل اقتصادي، فرهنگی و ژنتیکی سطح زیرکشت آن

ـ در طی چند دهه اخیر به دلیل ورود رنگ. ها کاهش یافته است اي ه
شیمیایی از اهمیت کشت و کار گلرنگ در ایران کاسـته شـده اسـت    

)Rezvani Moghaddam, 2008 .(دلیل تمرکز در بهبود ههمچنین ب
هاي أمین نیازاي در تژنتیکی گیاهان اصلی که سهم عمده خصوصیات

ها را ندارند در نتیجـه در  انسان دارند، این گیاهان قدرت رقابت با آن
 .ن هستندحال از بین رفت

  
  کنجد -10

از  .Sesamun indicum Lســاله بــا نــام علمــی گیــاهی یــک
قبل   484-425(هرودوت مورخ یونانی  .گرمادوست و روزکوتاه است

در محدوده بین النهرین اشاره  در آثار خود به این گیاه) از میالد مسیح
تـرین  در قدیمی. دانداء اصلی کنجد را آسیا و ایران میکند و منشمی

ـ   2000 حـدود توان به کشت آن در ایـران  اطالعات می ل از سـال قب
کند ایران یکـی از نقـاط عمـده کشـت     میالد اشاره کرد که ثابت می

دربـاره  شواهد تاریخی بسـیاري   ).Rashidi, 2012(کنجد بوده است 
 در زمـان  )Hamedani, 1989(وجـود دارد  زراعت کنجـد در کشـور   

ــران  ــر ای  دورهدر  و )Bagheri Zonoz, 2003(اســتیالي مغــول ب
کنجـد در منـاطق مختلـف ایـران     ) Fazel Pour, 2001(انوشیروان 

-ده ایران تلقی مـی کنجد از گیاهان فراموش ش. شده استمیکشت 
 ,Safari & Koocheki(اي دارد هاي روغنی و علوفهشود که استفاده

2002; Papari Moghaddam & Bahrani, 2005 .(  نصـیري و
ـ  ) Nassiri et al., 2004(همکـاران   عنـوان یـک گیـاه    هکنجـد را ب
هـاي مازنـدران، اصـفهان،    شده معرفی کردند که در اسـتان فراموش 

 حـاج  و نورمحمـدي . شده استکشت میخراسان، فارس و کرمانشاه 
گـزارش   )Normohamadi & Haj Seyed Hadi, 2004( هاديسید

  .در حال فراموشی استکنجد در بعضی نقاط کشور کردند 
گیـرد و پـنج اسـتان    استان کشور انجام مـی  22زراعت کنجد در 

درصد سطح  80فارس، خوزستان، خراسان رضوي و اردبیل همه ساله 
 ,Rashidi(زیر کشت کنجد کشـور را بـه خـود اختصـاص داده انـد      

دهد که بیشـترین  رسی سطح زیرکشت این گیاه نشان میبر). 2012
بـه   1381وده کـه در سـال   هکتار ب 62261با  1379مربوط به سال 

ــت       42282 ــته اس ــی داش ــواره رونــد کاهش ــیده و هم ــار رس هکت
)Normohamadi & Haj Seyed Hadi, 2004 .(   دالیـل متنـوعی

توان به سنتی ن گیاه در ایران وجود دارد که میبراي کاهش کشت ای
ها، برداشت سنتی ساسیت شدید ارقام کنجد به بیماريبودن کشت، ح
دلیل عدم همزمان رسی هبا توجه به ماهیت محصول ب(و غیر مکانیزه 

، جـدا بـودن ایـن محصـول از چرخـه یارانـه و       )ها و ریـزش لکپسو
تسهیالت و نداشتن نرخ خرید تضمینی براي محصول کنجـد اشـاره   

 ).Rashidi, 2012(کرد 
 

  کرچک -11
 1از خانوده فرفیون .Ricinus communis Lکرچک با نام علمی 

که مبداء اصلی .  ساله وجود داردساله و چندورت یکصهباشد که بمی
سـاله و چندسـاله دیـده    هاي یکصورت بوتههآن هندوستان است و ب

ساله در اغلب نواحی صورت یکهاالیام بدر ایران نیز از قدیم. شودمی
هاي چندساله بیشـتر  شده و در نواحی گرمسیري بوتهکشور کشت می

گیاه سابقه کشـت طـوالنی در ایـران     این). Samadi, 1983(هستند 
 Bagheri(ساسانیان هاي مختلفی از کاشت آن در دوره دارد، گزارش

Zonoz, 2003( وجود دارد .  
روغن کرچک در صـنایع پتروشـیمی، السـتیک، رنـگ، وسـایل      

عنوان روغن در صنایع همچنین به. شودپزشکی استفاده میآرایشی و 
ــاربرد دار  ,Rezvani Moghaddam(د هواپیماســازي و نظــامی ک

 1375نسبت به سال  1381در سال سطح زیرکشت این گیاه  ).2008
کرچک  نید فراموش شدمؤدرصد کاهش داشته و به عبارتی  6/99، 

همچنـین  ). Normohamadi & Haj Seyed Hadi, 2004( اسـت 
گزارش کردند کـه ایـن   ) Nassiri et al., 2004(نصیري و همکاران 

عنوان یک هشده و بکشت می آذربایجان و اصفهان ايهگیاه در استان
روغن کرچک در . گیاه در حال فراموش شدن در کشور معرفی کردند

دلیل هگذشته کاربردهاي فراوانی در صنایع مختلف داشته ولی امروزه ب
پیشرفت علم و ساخت ترکیبات شیمیایی و مصـنوعی، دیگـر کـاربرد    

اهش روزافـزون ایـن گیـاه از    چندانی ندارد و همین دالیل موجب کـ 
                                                        
1- Euphorbiaceae 
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ک به کنجاله کرچ. جمله در ایران شده استهاي کشاورزي منعرصه
). Karimi, 2004(گیـرد  دلیل سمی بودن مورد استفاده دام قرار نمی

هـاي هـرز منـاطق    تواند بـا علـف  هاي پاکوتاه این گیاه نمیگیاهچه
زاي کنند همچنین آفات و عوامل بیمـاري گرمسیري به خوبی رقابت 

 ).Rastgar, 2005(دهند بسیاري کرچک را مورد حمله قرار می
 

  شاهدانه -12
 1شـاهدانه از تیـره   .Cannabis sativa Lبا نام علمـی  شاهدانه 

، بر اساس منابع زراعت شاهدانه در ایران قدمت تاریخی دارد. باشدمی
 ,Fazel Pour, 2001; Birjandi( در دوران انوشـیروان تـاریخی  

2008; Olfati, 1995(  تولید شاهدانه در درجـه  . است شدهمیکشت
اول براي استفاده از الیاف آن است که براي تهیه طناب، گـونی، نـخ   

). Khodabandeh, 1994(رود کار میهقند، کمربند نجات و برزنت ب
کشی و ه آن به مقدار زیاد در صنعت روغناز دان ،عالوه بر تهیه الیاف

آذربایجـان و   ،کازرون ،ر لرستان، شیرازد. گرددداروسازي استفاده می
 ,.Nassiri et al( شـده اسـت  صورت پراکنده کشـت مـی  هب خراسان

 816حـدود   1381سطح زیرکشت شاهدانه در ایران در سال . )2004
نورمحمـدي و  ). Koocheki et al., 2004(هکتار گزارش شده است 

از ) Normohamadi & Haj Seyed Hadi, 2004(حاج سـیدهادي  
  . عنوان یک گیاه در حال فراموشی در ایران نام بردندهشاهدانه ب

دلیل دارا وان دارویی شاهدانه، این گیاه بهرغم کاربردهاي فراعلی 
ه مورد هموار) تولید ماري جوانا و حشیش(بودن ترکیبات روان گردان 
هاي زراعـی جهـان شـده کـه خـود      نظامبی مهري در بسیاري از بوم

ــاملی  ــی ع ــت فراموشــی آن محســوب م ــردد در جه  Rezvani(گ

Moghaddam, 2008 .(   و ارزان  امروزه اسـتفاده از الیـاف مصـنوعی
 .ثیر منفی بر بازار الیاف طبیعی این محصول شده استأقیمت سبب ت

  
  روناس-13

 2روناسیانبه خانواده  L. Rubia tinctorumروناس با نام علمی 
قرن ششم قبل از میالد بنا بر مستندات تاریخی روناس در  .تعلق دارد

 ,Bagheri Zonoz(اسـت   شـده میدر ایران کشت ) ساسانیاندوره (

2003; Fazel Pour, 2001; Birjandi, 2008 ( به نقل از  همچنین
مرسـوم  در خراسـان   ، کشت این گیاهابومنصور در قرن دهم میالدي

                                                        
1- Cannabinacea 
2- Rubiaceae  

و بیشـترین   استیاهی صنعتی روناس گ ).Olfati, 1995(است  بوده
 در آب و ایـن گیـاه   نمـو  رشد و .باشدمصرف آن براي تولید رنگ می

بازدهی بسیار مطلوب اقتصادي آن باعث گردیده تا مردم  خاك شور و
رونـاس در نـواحی غربـی ایـران،      .اردکان به آن طالي سرخ بگویند

ـ    اطراف دماوند، اراك، تبریز، صـورت  هیزد، خوي، دیلمـان و ارومیـه ب
هاي یزد و یابد و زراعت آن امروزه بیشتر در استانوحشی رویش می
هـاي  دلیل داشتن خـاك شهرستان اردکان به .گیردکرمان صورت می

هاي تولید رونـاس مطـرح   ور و مناسب کشت روناس یکی از قطبش
تان متوسط عملکرد خشک ریشـه  طوري که در این شهرسهباشد بمی

رنگ قرمز آلیـزارین  کیفیت مطلوب  کتار باتن در ه 9روناس بیش از 
 5/7تا  5/4در استان یزد بین ریشه روناس متوسط عملکرد . اشدبمی

 33حـدود   1381سطح زیر کشت این گیاه در  .باشدتن در هکتار می
 ).Koocheki et al., 2004(هکتار گزارش شده است 

هدف اصلی از کشت روناس تولید رنگ آن است، که بـا توسـعه   
ـ رن ثیر قـرار گرفتـه   أگ شیمیایی مصنوعی کشت این گیاه نیز تحت ت

به علت نزول قیمت روناس کشت به نصـف  نیز  1376از سال . است
ایـن امـر    گیرد وندرت صورت میفروش آن به خرید وو تقلیل یافته 

روناس تا حدي به برخی از  .دارد رکود اقتصادي زیادي در پی داشته و
 . اس استها و آفات نیز حسبیماري
 

  حنا-14
گیـاهی از خـانواده    .Lawsonia Inermis Lنـام علمـی   حنا بـا  

اي هند و برخی مصـر  خاستگاه و رویشگاه حنا را عده. است 3آلیتراسه
مـیالدي از   12سده  و بر این باورند که این گیاه در .دانندباستان می

. )Encarta Encyclopedia, 2003(مصر به هند بـرده شـده اسـت    
شده، امـروزه نیـزدر   در ایران کشت می قدیم االیامکه از ه بر اینعالو

 Fazel( .شـود هاي کرمان و سیستان و بلوچستان کشـت مـی  استان

Pour, 2001; Anonymous, 1982.(  ابومنصـور در قـرن   به نقل از
 ). Olfati, 1995( رایج بوده استدهم میالدي کشت حنا در سیستان 

  
  سیب زمینی شیرین -15

اي یاه دو لپهیک گ ).Ipomoea batatas L( زمینی شیرین سیب
 .(Wolf, 1992) تعلق دارد 4علفی رونده است که به خانواده نیلوفریان

                                                        
3- Lythraceae 
4- Convolvulacea 
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هـاي  هـاي نـه چنـدان دور در اسـتان    سیب زمینی شـیرین در سـال  
سفانه أاما مت ،شدکرمانشاه، سیستان و بلوچستان و هرمزگان کشت می

دلیل هاین گیاه ب. اموشی سپرده شده استدست فرههاي اخیر بدر سال
ـ  ینولین در صنعت اهمیت زیـادي دارد،  دارا بودن ا دلیـل ورود  هولـی ب

ار این گیـاه کـاهش پیـدا    ترکیبات مشابه سنتتیک به بازار کشت و ک
وانی دارد، از آن این گیاه کاربردهاي خوراکی و دارویی فرا .کرده است

ه و در رفع تشـنگی و تـب نیـز    در درمان معده و کلیدر تهیه ترشی؛ 
  .استفاده می شود

ثیرگذارترین فاکتورها بر فراموشی یک أعوامل اقتصادي یکی از ت
خریـد کـم مـردم باعـث عـدم رونـق برخـی        . شودگیاه محسوب می

ها شده و در نتیجه ناپدید شـدن  محصوالت در بازار و عدم فروش آن
 ,Normohamadi & Haj Seyed Hadi(بخشد ها را سرعت میآن

قیمت باالي این محصول در بازار و ذائقه پسندي آن در بین ). 2004
-ها، میمردم و همچنین مقاومت به خشکی و کم توقع بودن به نهاده

 Normohamadi & Haj(تواند براي توسعه ایـن گیـاه مفیـد باشـد     

Seyed Hadi, 2004.( 
  

  تنباکو-16
اهی از خـانواده  گی.Nicotiana tabacum L تنباکو با نام علمی 

مصـرف اصـلی ایـن گیـاه تـدخین دود حاصـل از       . است 1بادمجانیان
این کـار  . است نیکوتینهاي خشک آن است که داراي  سوزاندن برگ

هـاي بـرش نخـورده آن بـه      ن برگبا پیچیدن آن در کاغذ یا پیچید
ها در سر قلیـان و تـدخین   آن و یا ریختن سیگار برگ ،سیگارصورت 

در اواخر قرن پانزدهم میالدي پس از  .شود ها انجام میآن) کشیدن(
ستعمال تنباکو را از قاره آمریکا را کشف کرد، ا کریستف کلمبآن که 

. پوستان تنباکوگیـاهی مقـدس بـود    آموخت، از نظر سرخ پوستان سرخ
و سـپس دیگـر    اروپابه  تنباکو به اقتصاد آمریکا کمک شایانی کرد و

  .نقاط جهان راه یافت
قاجاریـه  و  )Bahrami, 1951( انهخامنشـی ایـن گیـاه در دوره   

)Anonymous, 1982( در کشـت آن  . شده استدر ایران کشت می
م قــرن یــازده و )Bagheri Zonoz, 2003(مــیالدي  1600ســال 

برخـی  ). Birjandi, 2008( اسـت  گـزارش شـده  هجري در گـیالن  
 ,Sanio Saltaneh( حکایـت دارد از آمریکا گزارشات درباره ورود آن 

سطح زیرکشت اندکی در کشور دارد و کشـت آن   ،حالبا این. )1911
                                                        
1- Solanaceae 

ـ   . رونق خاصی ندارد ن محصـول از سـایر   دلیـل اصـلی آن واردات ای
 . باشدکشورهاي جهان می

  
  اهان فراموش شده در ایرانگی) ب

وامـل مختلـف بـا    دسته دوم شامل گیاهانی هستند که در اثـر ع 
اند و هاي کشاورزي ایران کنار گذاشته شدهنظامشدت بیشتري از بوم

 ).2 جدول(اند در بیشتر مناطق کشور فراموش شده
  

 اسامی گیاهان فراموش شده در ایران - 2 جدول
Table 2 - Names of neglected crops in Iran  

  نام     
Name  

 نام علمی
Scientific name  

  خانواده
Family 

  منداب  
Arugula 

LEruca sativa   انشب بوئی  
Brassicaceae 

  خشخاش  
Opium poppy 

LPapaver somniferum   قیانیشقا  
Papaveraceae  

  وسمه  
Woad 

Indigofera tinctorial L   حبوبات  
Fabaceae 

  
  منداب -1

و   .Eruca sativa Lساله  با نام علمی یاهی است یکمنداب گ
عنوان یک گیاه بـومی ایـران   هب .باشدمی 2یانئشب بومتعلق به تیره 

شـده  مـی مطرح است که قدیم االیام از بلوچستان تا مازندران کشت 
روغـن منـداب در    .)Olfati, 1995; Nassiri et al., 2004( اسـت 

کـاربرد داشـته   عنـوان سـوخت   هب صنایع دارویی، غذایی و در گذشته
شـد، در  عنوان سوخت براي چراغ استفاده میهدر گذشته از آن ب. است

شـود  براي تولید روغـن و همچنـین علوفـه کشـت مـی      ایران منداب
)Karimi, 2004 .(    حـدود   1367سطح زیرکشت ایـن گیـاه در سـال

 .هکتار کاهش یافته است 99به  1381که در سال هکتار بوده   1633
خصـوص کلـزا   ر بـه توجه به توسعه کشـت گیاهـان روغنـی دیگـ     با
).LBrassica napus  (  در کشور، موجبات فراموش شدن آن فـراهم

  ). Normohamadi & Haj Seyed Hadi, 2004(شده است 
بـه بـازار،   هاي فسـیلی  دلیل ورود متنوع منابع سوختهامروزه ب 

موشی سپرده شده است عنوان سوخت به فراهب استفاده از روغن منداب
بـراي کـار    و با توجه به عدم توجیه اقتصادي و عدم تمایل محققیقن

تالشی در بهبود کیفیت روغن تولیدي در این  کردن بر روي این گیاه،
دلیل دارا بودن برخی گلیکوزیدها هکه ب(منظور مصرف انسانی گیاه به

                                                        
2- Brassicaceae 
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م بـراي  ایط الزنشده که خـود شـر  ) استفاده از آن محدود شده است،
دیگـر   از. هاي زراعی را مهیا نمـوده اسـت  نظامفراموش شدن در بوم

ارقـام   باشد که با ورودکاربردهاي این گیاه علوفه براي تغذیه دام می
-همختلف یونجه میزان تقاضاي براي علوفه منداب توسط کشاورزان ب

شدت کاهش یافته است که در نهایت مجموعـه ایـن عوامـل باعـث     
هاي کشاورزي کشور شده کشت این گیاه در عرصه هش سطح زیرکا

 .است
  

  خشخاش -2 
-گیاهی یک .Papaver somniferum Lخشخاش با نام علمی 

در دوره قاجاریه  .باشدمی 1شقایقیان الرشد متعلق به تیرهساله و سریع
 Bagheri(در کشـاورزي ایـران داشـته اسـت      تـوجهی  سـهم قابـل  

Zonoz, 2003; Anonymous. 1982(     بـه خصـوص در نیمـه دوم
قدري سود حاصل از کشت خشخاش در بین هقرن نوزدهم میالدي ب

 ,Bahrami( دروستاییان باال بود که از کشت گنـدم دسـت کشـیدن   

-مـیالدي مـی   10از ابومنصور که قرن هادي الفتی به نقل ). 1951
اي بـه کشـت خشـخاش در ایـران داشـته اسـت       زیسته اسـت اشـاره  

)Olfati, 1995 .(دانه خشخاش براي تهیه نان در گذشته اسـتفاده   از
شده و روغن آن نیز بـراي مصـارف تغذیـه کـاربرد داشـته اسـت       می

)Rastgar, 2005.( بیرجندي )Birjandi, 2008(   عنوان کرد کـه در
هـاي خراسـان، اصـفهان،    گیاه خشخاش در اسـتان  ان گذشتهروزگار

به مدت  1334 از سال. شده استمیفارس، همدان و کرمانشاه کشت 
طور کلی ممنـوع شـد و مبـارزه    سال کشت خشخاش در ایران به 13

جدي با مصرف تریاك در کشور قوت گرفت که حاصـل آن افـزایش   
دم به مصرف مواد کشت خشخاش در کشورهاي همسایه و گرایش مر

 .ئین شد و نتیجه مطلوبی در بر نداشتوخصوص هرمخدر جایگزین به
یب شد که بـر اسـاس آن کشـت محـدود     قانونی تصو 1347از سال 

خشخاش براي مبارزه با قاچاق این ماده و کنترل بازار تقاضاي آن در 
کشور آزاد شد و ضمن آن توزیع کوپنی تریاك به معتـادان در کشـور   

یعنـی دو سـال پـس از     59شد که این برنامه تا خرداد مـاه   انجام می
کشـت و کـار    از ایـن سـال   و مجـدداً  پیروزي انقـالب ادامـه داشـت   
   ).Anonymous. 2006(خشخاش در ایران ممنوع شد 

  

                                                        
1- Papaveraceae  

 وسمه-3
 750 حدود که زیادي بسیار هايگونه از متشکل وسمه گیاه جنس

 اسـتوایی  زیـر  و اسـتوایی  منـاطق  سراسر در که باشدمی گیاهی گونه

 Indigofera tinctoria( وسمه .دارد پراکندگی آمریکا و آسیا آفریقا،

L.( اخیر  هاياست در سال 2حبوباتخانواده  به متعلق اله،س دو گیاهی
 قرارگرفته دلیل تولید رنگ طبیعی آبی متالیک مورد توجههاین گیاه ب

 ايدرختچـه  گیـاه  گونهشش  شامل ایران در 3گوفراایندی جنس. است

شـامل   هـا گونـه  ایـن  .روینـد مـی  ایـران  جنـوبی  منـاطق  در که بوده
Indigofera articulatae ،I. argentea  ،I. oblongifolia ،I. 

intricate  وI. tinctoria هستند )Mozafarian, 1981.(  
 و کهنـوج  و جیرفـت  منطقـه  در عمـده  طوربه ایران در گیاه این

 وسمه .شودمی کار و کشت بم و ایرانشهر هايشهرستان در همچنین

تحـت  اقتصادي  مصارف در آن هايبرگ که است ايدرختچه گیاهی
-بیمـاري  درمان در آن پودر و هابرگ عصاره .دارند کاربرد نیل عنوان
 ایـن . شـود می استفاده گسترده طوربه کبد تصفیه و صرع دیابت، هاي

 ;Hamedani, 1989(طوالنی در ایران دارد  کشت و کار گیاه سابقه

Anonymous, 1982(  برخـــی معتقدنـــد کـــه در دوره ساســـانی
 ;Olfati, 1995( ن وارد شـده اسـت  از هندوستان به ایرا) انوشیروان(

Bahrami, 1951; Fazel Pour, 2001(، هایی نیز وجود دارد گزارش
 ,Olfati(شـده اسـت   ایـران  در قرن ششـم مـیالدي وارد    وسمه که

در دوره  (در برخی منابع اشاره شـده کـه در اسـتان کرمـان     ). 1995
سـت  شـده ا مـی کشـت  ) قاجاردر دوره (خوزستان استان  و) ساسانیان

)Bagheri Zonoz, 2003 .(ه هـروي در  گیاهانی است ک ووسمه جز
 ,Olfati(روش کشت و کـار آن اشـاره کـرده    کتاب ارشاد الزراعه به

 Normohamadi( هاديسـید حاج و  نورمحمديو همچنین ) 1995

& Haj Seyed Hadi, 2004 ( عنـوان یـک گیـاه در حـال     آن را بـه
 .اندفراموشی معرفی کرده

هکتار سطح زیرکشت داشته  1694حدود  1365ر سال این گیاه د
کـه ایـن امـر    . هکتار کاهش یافتـه اسـت   161به  1381که در سال 

درصدي سطح زیرکشت این محصول در مدت  90دهنده کاهش نشان
اگر کاهش به همین صورت ادامه داشته باشد . باشدزمان کوتاهی می

هاي طبیعی ینی رنگجایگز. موش شده تلقی نموداین گیاه را باید فرا
-هاي مصنوعی یکی از دالیل فراموش شدن محصوالت مـی با رنگ

                                                        
2- Fabaceae 
3- Indigofera 
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شـود کـه در   نیز یکی از این گیاهان محسوب مـی ) وسمه(نیل . باشد
هاي شیمیایی موجب به حاشیه رانده شدن این حال حاضر تولید رنگ

 ,Normohamadi & Haj Seyed Hadi(گیاه در ایران شـده اسـت   

2004.(  
 

  یريگنتیجه
ه تحقیقات گسترده و اختصاص بودجه جهت احیاي نقش و جایگا

کارهاي کارگشاه در حمایـت از ایـن   گیاهان فراموش شده از جمله راه
-ها در راستاي حمایت از گونـه البته بیشترین چالش. باشداهان میگی

هاي فراموش شده در حال حاضر درك، استقبال و پرداخت عملی بـه  
هـاي فرامـوش   هم در بهبود استفاده از گونهیک موضوع م. هاستآن

در ایران نیز توجه . سازي بازار محصوالت کشاورزي استشده، جهانی
بیش از حد به چنـد محصـول اسـتراتژیک و در نظـر نگـرفتن سـایر       
محصوالت زراعی موجب کاهش تنوع زیستی کشاورزي و توسعه تک 

 ,Normohamadi & Haj Seyed Hadi(کشتی در کشور شده است 

-از این جمله محسـوب مـی  هاي زیاد از گندم و کلزا ، حمایت)2004
مین امنیت أسزایی در تهتوانند نقش بهاي فراموش شده میگونه. گردد

مین امنیت غـذایی  أاي که منادي تغذایی و ارتقاي سطح کیفی تغذیه
ی بشـر در  گونـه گیاهـان از سـبد غـذای    حذف این. است، داشته باشند

ناپذیر تغییر اقلیم هاي اجتنابشود که پیامدجلوه گر میصورتی بیشتر 
بر اساس مطالعات انجام شده، . بر تولیدات غذایی را مدنظر قرار دهیم

ی، حـداقل در  متوسط دماي فصل 2050و  2015هاي در ایران تا سال
گراد درجه سانتی 7/4داکثر در تابستان گراد و حدرجه سانتی 2زمستان 

با  این پدیده همراه). Koocheki et al., 2007(فت افزایش خواهد یا
درصد و نیز افـزایش   11تا  8میزان متوسط کاهش بارندگی پاییزه به

این مسـئله   .صورت توأمان بروز پیدا خواهد کردطول دوره خشکی به

ـ  ناپذیر در پیدا کردنحاکی از ضرورت اجتناب ثر در ؤجایگزین هاي م
بـا توجـه بـه همگـامی تـاریخی      . شـد باتخفیف تبعات این پدیده می

ـ  بسیاري از گونه مین غـذا و دارو در  أهاي گیاهان فراموش شـده در ت
کشور ما و نیز سازگاري ضمنی این گیاهان به شرایط متنوع اقلیمـی  

ثر در حفـظ  ؤهـاي مـ  جدد به این گیاهان یکی از راهکارایران توجه م
-ي کشت و بهرهقبیل گیاهان در الگواحیاي جایگاه این . ها استآن

توانـد از راهکارهـاي   گیاهـان مـی   گیري از دانش بومی در تولید این
به  الزم. موسوم به سازگاري در مواجه با پدیده تغییر اقلیم قلمداد شود

هاي زراعی مصادف با نظامها از بومیادآوري است که حذف این گونه
ـ   هـ راموشی دانش بومی و آداب و فرهنگف ن اي مربـوط در تولیـد ای

اي شدن این گیاهان هیکی دیگر از دالیل مهم حاشی. باشدگیاهان می
-تبدیل کشاورزي سنتی و معیشتی به کشاورزي مدرن و مکانیزه می

ـ   . باشد مین معیشـت و  أدر این صورت کشاورزان امروزي دیگـر بـه ت
ها حصـول درآمـد   بلکه هدف اصلی آن ،کنندمین غذا خود فکر نمیأت

گیاهانی مانند گندم و ذرت که شرایط مکانیزه  ،اینبنابر .باشدبیشتر می
هـا  ها فراهم است و کارهاي به زراعی و بهنژادي زیـادي روي آن آن

هاي مدون براي ریزيدر پایان برنامه. کنندصورت گرفته، را کشت می
تحقیقات جامع در حوزه شناخت و فناوري گیاهان فراموش شده کـه  

-نوارهاي روستایی هنوز هم دیده میمین معیشت خاأها در تردپاي آن
  .شودرزیابی میشود، الزم و ضروري ا
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Introduction 

Conventional agriculture has led to a massive erosion of plant genetic resources in agroecosystems, due to 
agricultural intensification. Such process has resulted in underutilized and neglected crops, many of which were 
historically adapted to the local environmental conditions, they were grown. These crops were important in terms 
of both diet and socio-economic aspects of local communities. Underutilized crops are regarded as new crops for 
those who use them for the first time most of which were used widely once in the past but now due to different 
reasons are less attracted to the farmers and the users. Neglected crops are still cultivated in their center of origin 
by the local communities. They contributed significantly to biodiversity of cropping systems. However little is 
known about the agronomic and environmental criteria of these crops based on the new area of environmental 
changes. Since neglected crops are low input and extensive in terms of inputs, yield improvement, quality, 
marketing and policy framework strategies are needed in order to enhance their proper use and economic value. 
Traditionally these crops were used as food, fiber, fodder, oil and medicinal sources but at present due to their 
unrecognized properties and also poor consumer’s awareness they have not been brought to use in a wide scale. 
One of the important issues related to the reintroduction of these crops to the cropping system is proper 
understanding of their properties and the way they could be adapted to the new area of technologies. However, 
care should be taking to preserve their genetic identity based on the low input cropping systems. The aim of the 
present study was to identify neglected and underutilized crops in Iran for the possible reintroduction to the 
cropping systems on the account of serious environmental changes.  

Materials and Methods 
This study was based on the field and documented data collection by questionnaire field visit, interview and 

literature review. Species were classified into two groups of underutilized and neglected and their specifications 
such as local and scientific names, ecological criteria, yield, life span (annual, biennial and perennial), growth 
form (herb, woody and …) and cultivation requirements, historical use and present status in the country were 
investigated. 

 
Results and Discussion  

There were 17 less-used species (in 13 families) and 5 forgotten species (in 4 families). Low competitive 
value of these species compared with those of high productive value crops, introduction of new crop varieties, 
deep changes in food and drug consumption regime, political and socio-economic factors and finally prohibition 
for cultivation of some species such as opium were the cause of this neglect. In addition replacement with new 
species adapted to new technologies was also responsible for substitution. As the demand for new nutritional 
traits is increasing, neglected crops can overcome the constraints to the wider production and use. Although 
attempts for large-scale cultivation of neglected and underutilized crops appear to be increasingly exhausted, 
many species have the potential to contribute to food security, nutrition, health and income generation and 
consequently more socio-economic benefits. Despite their potential for food diversification and providing 
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important nutrients such as vitamins and minerals, they continue to attract little research and development 
attention.   

Conclusion 
In the context of the present study underutilized crops for Iran considered to be species such as sesame 

(Sesamun indicum), flax (Linum usitatissimum), Jutte (Hibiscus cannabinus), castor bean (Ricinus communis), 
sorghum (Sorghum bicolor), hemp (Cannabis sativa), safflower (Carthamus tinctorius), Secale (Secale cereale), 
millet (Panucum miliaceum), lathyrus (Lathyrus sativus), Sainfoin (Onobrychis viciifolia), Rubia (Rubia 
tinctorum), Sweet Potato (Ipomoea batatas), Henna (Lawsonia inermis), Tobacco (Nicotiana tabacum) and 
Rheum (Rheum ribes) and the important neglected crops are opium (Papaver somniferum), Eruca (Eruca sativa), 
Vasmeh (Indigofera tinctoria) and Rumex (Romex acetosella).  
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