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نقش دانش بومي زنان درمانگر روستايي در درمان بيماريهاي پوستي
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چكيده

تقاضاي رو به رشد و كاربرد وسيع . نقش و اهميت گياهان دارويي و دانش بومي گياهان دارويي بر كسي پوشيده نيست

توام با پس رفت زيست گونه هاي گياهيجمعيتبرو حصراز يك سوي و فشار بي حددنياصدي آن در سطحدر80

.بوم هاي طبيعي و انقراض گونه هاي گياهي زمينه براي فرسايش دانش بومي گياهان دارويي فراهم آورده است

در درمان يك ي و داروهاي شيميايي ايي و اثربخشي دو روش  استفاده از گياهان دارويهدف اين تحقيق آزمون كار

مطالعه يافتن راهكاري مناسب جهت تمركز بر تاكيد . بهبود يافته استاز نگاه بيماران ) سوختگي پوستي(بيماري خاص 

ه پايدار گياهان دارويي، ايجاد مشاغل محلي و سعو مشاركت فعال آنان در تونيروي زنان بويژه زنان درمانگر روستايي 

در .تجربي و بررسي اسناد و مدارك علمي مي باشد-روش تحقيق پيمايشي.ي در سطح كالن مي باشدرونق اقتصاد

استفاده از فرضيه تحقيق نيز حاكي از اثربخشي و كارآمدي معنادار روش 4همين راستا نتايج مطالعه حاصل از آزمون 

و نشان از وجود يك منبع مهم و ست، اp≤%1نسبت به روش طب نوين در سطح كمتر از دانش بومي گياهان دارويي 

.قابل دسترس در درمان و توسعه پايدار گياهان دارويي در مناطق روستايي مي باشد

دانش تلفيقي، توسعه پايدار زناندرمانگر،گياهان دارويي، دانش بومي،: كلمات كليدي
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مقدمه

ارتباط خانه با مزرعه، زاد و . بشري استرابطه زن، گياه و درخت رابطه اي كارگشا و فرهنگ ساز در جامعه 

مجموعه . زايش و تعليم و پرورش، اهلي كردن و مراقبت از عناصر اصلي فرهنگ كشاورزي و روستايي است

عناصري كه اگر نگوييم تمامشان بلكه اكثريت آنها از طريق نيرو و قوه فاهمه زنان تحقق يافته اند، شروع فرهنگ 

دن گياهان وحشي افتخاري است كه براي اولين بار در تاريخ مدنيت انساني نصيب زنان ديرپاي كشاورزان واهلي كر

افتخاري كه ما امروز آن را مجموعه دانستني هاي بشري بنام دانش بومي كشاورزي و بويژه گياهان . شده است

ن و درخت در دل خاك و دانشي كه زنان روستايي در طول اعصار و قرون متمادي با استقرار گياها. دارويي مي ناميم

ميراتگرانبهايي كه خاستگاه . زمين گياه، باالينده، و سپس به نسل هاي آينده به ارث نهادبا دوانيدن آب در پيكره 

درصد 80مبني بر وابستگي )WHO(گزارش سازمان بهداشت جهاني .تندرستي و درمان جامعه بشري شدسالمتي،

 R.M).نش بومي بشري استد اين گنج ارزشمند داوييي خود مجامعه بشري به طب سنتي و گياهان دارو

kunwar,at.,2013:24)(S.rakshapal,at.,2011:29-37)(D.toksoy,at.,2010:624-628) 

(B.asudip,2012:149-154) (R. ozcelik,2009:781-786).

اروهاي گياهي و تاكيدات نطام بهداشت جهاني و سازمانهاي بهداشت ملي و محلي مبني بر كاربرد وسيع د

گياهان دارويي و همچنين افزايش تقاضاي زياد  گياهان دارويي بجاي داروهاي شيميايي و مدرن حاكي از اهميت 

لذا فراهم ساختن مراحل آزمايشگاهي، فرموالسيون نمودن آنها ،تاييد و ثبت قانوني آنها در شبكه . اين دانش دارد

يگر وارد كردن آنها در ليست بيمه مي تواند زمينه براي استفاده از بهداشت ملي و جهاني از يك سو و از سوي د

 k) (B asudip,2012:149-154) (D. toksoy,at,2010:624-628).گياهان دارويي فراهم نمايد

rangay,at,2008:624-654) (T f,botha at,2004:38-46) (g b calixto,2000:179-189) (w 

ariyaphong, at,2009:139-149) (A E .oguntade, at,2011:370-376) 

اهميت دانش بومي مبني بر گياهان دارويي تا بدان حد است كه امروز دانش مدرن دانشگاهي نه تنها آنرا قبول 

اكنون سازمان بهداشت . دارد بلكه اهميت و ضرورت آنرا در بهداشت جهاني در حد و اندازه هاي خود مي داند

شورها و بويژه كشورهاي پيشرفته به دنبال اين مهم اند كه بتوانند از طريق آماده جهاني و سازمان هاي بهداشتي ك

و صنايع فرآوري داروي گياهي و ) آزمايشگاهي(ساختن زير ساخت هاي قانوني، اجرايي، اموزشي، پژوهشي 

 ,wariyaphong)  (T f,botha at,2004:38-46).اي رونق دانش تلفيقي بوجود آورندبازارهاي مناسب بر

at,2009:139-149) (g b calixto,2000:179-189) (H. yadavuprety, at,2010:626) (k . 

shinwari,2010:161-176) (pagmdesm at,1997:801-840) 

رونق بازار گياهان دارويي و افزايش جايگزيني داروهاي گياهي بجاي داروهاي شيميايي و استفاده روز افزون 

بايي داراي منشاء گياهي اين ضرورت را پيش مي آورد كه نظام هاي مديريتي بويژه نظام لوازم آرايشي بهداشتي و زي

مديريتي منابع طبيعي و گياهان دارويي تمهيداتي بيانديشد كه تا ژن هاي گياهي، گونه هاي گياهي و زيستگاه هاي 

خطر نابودي، اين دانش از ) ييزنان درمانگر روستا(گياهان دارويي، گنجينه دانش بومي گياهان دارويي و صاحبان 
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. اين امر شامل كشور ايران هم مي شود). 9. (انقراص و پس رفت و فرسايش و مرگ و فراموشي نجات دهد

درجه 50تا 40روز آفتابي در سال و اختالف دماي 300اقليم را داراست و داراي 11اقليم جهان 13كشوري كه از 

قطه كشور و برخورداري از يك اكولوژيك منحصر به فرد، مي تواند زمينه سانتيگراد ميان سردترين و گرمترين ن

اكنون اين سوال كلي مطرح است  كه آيا . مناسب براي رشد و نمو گياهان و درختان وحشي و دارويي فراهم كند

همچنين و زنان درمانگر ؛ داروهاي گياهي مي توانند در بهداشت و سالمت روستاها و دانش بومي گياهان دارويي

توسعه پايدار گياهان دارويي موثر باشند؟

:پيشينه تحقيق

طبق . بازار گياهان دارويي همواره بخش عمده اي از مطالعات بخش گياهان دارويي را بخود اختصاص مي دهد

در گياهان دارويي) فروش(ميليارد دالر آمريكا به حجم مبادالت و تجارت 62گزارشات انجام شده تقريباً در حدود 

پيش بيني مي شود اين مبلغ در بازار فروش گياهان و داروهاي گياهي تا سال . مربوط بوده است2013سال ميالدي 

 (M p tshisikhawer, at, 2012:89-100. تريليون دالر آمريكا در سال افزايش يابد3به سطح 2020

(S.rakshapal,at.,2011:29-37)(

يكا داراي رتبه اول اقتصاد و تجارت گياهان دارويي و آلمان با سهمي باالتر نكته قابل تامل و گزارش اينكه آمر

درصد تجارت اروپا در بين كشورهاي اروپايي رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و فرانسه در رتبه 50از 

 g b)ارندو در بين كشورهاي آسيايي ژاپن و چين جايگاه باالتري نسبت به ساير كشورها د. دوم قرار دارد

calixto,2000:179-189) . درصد جمعيت 81نگاهي به چگونگي معرف گياهان دارويي در سطح جهان حاكي از

(D. toksoy,at,2010:624-628)جهان با حداقل سالي يكبار اقدام به مصرف و بكارگيري گياهان دارويي مي كنند

استراليا، فنالند، كانادا، آمريكا و كشورهايي نظير، از سويي مطالعات انجام شده ديگر نيز در همين ارتباط براي 

درصد حداقل سالي يكبار اقدام به جايگزيني طب سنتي و 10، 16، 17، 33، 5/48دانمارك به ترتيب هر كدام با 

-D. toksoy,at,2010:624)گياهان دارويي و داروهاي گياهي جايگزين طب نوين و داروهاي شيميايي مي كنند

بخشي ديگر از اقتصاد گياهان دارويي و در طرف بهره برداران و عرضه كنندگان گياهاني دارويي اما در . (628

از فروش گياهان داروي براي كشورهاي ) ارزآوري(وضعيت تجاري و ارزش آوري . وضعيت به شكل ديگري است

يو همچنين كشورهاي آفريقاي...ال، تايلند، هند، پاكستان و نپعمده، صادر كننده گياهان دارويي خام مانند چين، 

R.M kunwar,at.,2013:24)(نظير آفريقاي جنوبيو نيجريه بسيار اندك مي باشد (S.rakshapal,at.,2011:29-

37) (D .toksoy,at.,2010:624-628)  (T f,botha at,2004:38-46) (g b calixto,2000:179-189) (w 

ariyaphong, at,2009:139-149) (H. yadavuprety, at,2010:626)  (B asudip,2012:149-154)  (

zabta,at,2009:7082-7086) (k .s  ي نشان دهنده عدم موازنه بين دو طرف عرضه و نروشبه مسئله اي كه

تقاضاست، كه عواقب آن در انقراض گونه ها، پس رفت زيستگاه ها و فرسايش دانش بومي خود را آشكار مي 

(g b calixto,2000:179-189)سازد

:در ارتباط با گونه هاي گياهان دارويي مرتبط با بيماري هاي پوستي گزارشات حاكي از گونه هاي گياهي نظير 
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Lyoniaovaliflea, onychicumyaponicum, rubiamajith, phymatopterisquasidicato
و از ). H. yadavuprety, at,2010:626(كه عمدتاً در مداوي بيماري پوستي مورد استفاده قرار گرفته اند 

سوي ديگر در مطالعاتي كه در مركز و غرب كشور نپال گزارش شده است استفاده از دو گونه داروي گياهي درخت 

ماري هاي ياست كه براي درمان هايي غير از بyaniperus species, yuniperusrecurvaارس بنام هاي علمي 

 R.M)، سرفه مورد استفاده قرار گرفته اندپوستي مانند مشكالت كليوي، تب، درد، سرماخوردگي

kunwar,at.,2013:24) )H. yadavuprety, at,2010:626 .( نكته بسيار مهم و حائز اهميت در داروهاي گياهي

درصد نسبت به ساير 3/68و يا گياهان دارويي اين مسئله است كه پوست درختان جنگلي وحشي با سهمي معادل 

 k(يشترين كاربرد را دارا بوده استني ريشه، گل برگ و يا كل گياه بقسمت هاي  گياهي دارويي يع

.szabta,at,2009:7082-7086

لذا در هيچ منبعي كه حاكي از بكارگيري پوست درخت ارس براي مداواي سوختگي هاي پوستي باشد برخورد 

ماري هاي ديگري غير سوختگي هر چند كه قبالً و يا در مطالب پيش گفته آمده بود كه اين درخت براي بي. نكرديم

لذا اين مطالعه اولين منبعي است كه در ايران، استان خراسان شمالي، شهرستان مانه و . هاي پوستي استفاده شده بود

ش مي دهد كه زنان درمانگر دو روستاي قاضي و تشي بنام هاي بانوان حاج خيرالنساء رحيمي و حاج رسملقان گزا

در مداواي بيماران سوختگي پوستي استفاده خاص خودعمليات روشارس طي رحيمي از پوست درختءگلنسا

و مدعي اند كه كليه بيماران شفا يافته از اين داروي گياهي راضي اند و مهمتر اين كه جاي سوختگي پس . كرده اند

ا در قالب و فرض است تا با طرح اين ادعپي اين به همين دليل اين تحقيق در . از درمان در بدن مشاهده نمي شود

براي آزمون و راستنمايي آنرااز نظر آماري تحقيق، كارآيي و ساير مسائل مطرح شده پيرامون بكارگيري گياه دارويي 

.راه يابي به آزمايشگاه هاي طب نوين و دانشگاهي معلوم نمايد

اهداف تحقيق

اشت و درمان بيماران روستاييبرجسته ساختن نقش و اهميت داروهاي گياهي و گياهان دارويي در بهد-1

روشن ساختن جمعيت گونه هاي گياهان دارويي به عنوان يك منبع عظيم طبيعي در توسعه و رونق -2

اقتصادي مناطق روستايي

و معرفي زنان درمانگر روستايي بعنوان سرمايه اجتماعي و معرفي آنان بعنوان بهترين راه ميان بر شناسايي-3

توسعه پايدار گياهان داروييبهره برداري براي 

بيان مسئله

. بقاء نسل از اصلي ترين وظيفه حياتي انساني است كه از طريق نهاد خانواده به نسل هاي ديگر انتقال مي يابد

تمام تالش انسان در طول حياتش بر اين است كه جوهره ژني خود را از طريق نسل و فرزنداني سالم به آينده 

مختلف و در قالب رفتارهاي مادرانه خود سعي در طوريمي در مجموعه فرآيند كار انتقال به زن بعنوان ن. بپسارد

زن به دليل صفات مادرانه نظير زاد و زايش، مراقبت و پرورش، محبت . از صفات و ژنهاي انساني استمراقبت 
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چه نيروي مزاحم و مرگ زا و عشق ورزيدن و نهايتاً تعليم و تربيت و بااليندن فرزندان سعي در دور كردن هر آن

از هر كسي به ساير اعضاء بويژه در درون خانواده نزديكتر است و ) زن(بنابراين مادر . و بيماري زاست مي باشد

بر عهده زن مديريتĤنچون كارخانه و . الجرم نسبت به تمام احواالت جسماني و رواني باخبرتر نيز مي باشد

در خانه اند بي ترديد اين مادر است كه كار پرستاري و بيماريها را بر ماندگارناست و از طرف ديگر بيمارا

به هر كس ديگر سعي در بهبودي بيمار را دارد و لذا او با توجه به قوه عقلي خود كه باعث نسبتعهده دارد و 

يمارخانه براي درمان ب) گياهان دارويي(شناخت محيط پيراموني خود مي باشد براي مداوا، از امكانات طبيعت 

بنابراين زنان اولين . هم كاشف گياه دارويي و شفادهنده بيمار مادر استاستفاده مي كند اينجا است كه 

درمانگران تاريخ بشري اند همان گونه كه اولين پرورش دهنده و اهلي نمودن گياهان نيز مي باشند، اما شكل و 

جهات ديگر نيز داراي مشكل است و آن عدم تعادل در ازمسئله در اينجا به پايان نمي رسد، مسئله مورد تحقيق 

. بازار تقاضا و عرضه گياهان دارويي است

همين مي باشدكشورهاي عرضه كننده خام گياهان داروئيبراز بازار چندين براهاي پيشرفتهكه سهم كشور

ز طب نوين بسيار مسئله باعث فشار بيش از حد به جمعيت گونه هاي گياهان دارويي مي شود از سويي ني

و از سويي نيز فرايند آزمايشگاهي و باليني گياهان دارويي و نيستپرهزينه است، همچنين همه جا و هم وقت

.و بسياري از مشكالت ديگر براي گياهان دارويي مطرح استحمايتيداروهاي گياهي، مسائل قوانين 

در درمان يك بيماري ) درخت ارسپوست(رويي اين تحقيق درصدد است تا با طرح يك نمونه يپيك از گياه دا

كارايي نكارآيي و اثربخشي را مورد آزمون علمي قرار دهد كه در صورت معنادار بود) سوختگي پوستي(خاص 

درمان گياه دارويي آنرا براي طي نمودن مراحل آزمايشگاهي و باليني به مراكز علمي نوين و و اثربخشي 

پيشنهاد نمايد و همچنين از اين طريق راهكارهاي مناسب براي اين دست بيمارستان هاي تخصصي معرفي و

اكنون مسئله اصلي و كلي تحقيق اين است كه آيا گياهان دارويي مي توانند بعنوان دارو . فراهم نمايدها فعاليت 

است؟ مراحل طي نمودن اين فرآيند چگونه هستان بصورت كارآمدي تاثيرگذار باشند؟ اگر در درمان بيمار

سوال آزمون پذير تفكيك و 4آنرا در قالب براي پاسخ به سوال كلي فوق الذكر اين مطالعه سعي نموده است 

.به شرح و طرح آن پرداخته مي شودتقسيم نمايد و در ذيل

:سوال تحقيق

روهاي از دا) طب سنتي(از گياهان دارويي در درمان سوختگي پوستيزنان درمانگر روستايياستفادهآيا -1

شيميايي طب نوين دانشگاهي اثربخش تر و كارآمدتر است؟

در دسترس بودن دارو در محل، موجود بودن : در كداميك از روشهاي درماني سنتي و نوين فاكتورهايي مانند-2

دارو در محل، ارزانتر بودن دارو در محل، استفاده راحتر دارو در همه جا و هر زمان در محل، مطالبوتر در 

ار بيماران قرار مي گيرد؟اختي
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در صورتيكه گياهان دارويي و يا داروهاي گياهي مراحل آزمايشي و باليني خود را در مراكز دانشگاهي و -3

را از بكارگيري دارو در درمان بيماري نسبت به روش درماني سنتي مابيمارستاني طي كنند مي توانند اطمينان 

نمايند؟جلببيشتر 

جهت ميان بر منبعآيا زنان روستايي بويزه زنان درمانگر روستايي گياهان دارويي مي توانند بعنوان يك -4

و نهايتا رونق اقتصاد روستايي يو ايجاد مشاغل محلگياهان دارويي كشت پايداراهلي كردن، توسعه شناسايي، 

؟به حساب آيند

:فرضيات تحقيق

از روش درمان نوين درخت ارس براي درمان سوختگي پوستي هان دارويي گيااستفاده ازبنظر مي رسد روش -1

. كارآمدتر و اثربخش تر باشد

.به نظر مي رسد در روش طب سنتي راحتر و مطلوبتر فاكتور موردنظر در اختيار بيماران روستايي قرار گيرند-2

. به نظر مي رسد روش سنتي قابل اعتمادتر از روش طب مدرن مي باشد-3

به نظر مي رسد زنان درمانگر روستايي بعنوان يك سرمايه اجتماعي مي توانند بعنوان يك راه ميان بر براي -4

.توسعه كشت گياهان دارويي تلقي شود

:روش تحقيق

اطالعات جمع آوري شده . و پيمايشي استتحليلي-تحقيق حاضر از نوع كاربردي و روش بررسي توصيفي

24مصاحبه و بحث هاي مشاركتي محلي نيمه سازمان يافته در قالب  دو گروه براساس بررسي اسناد علمي و

نفره ازبيماران بهبود يافتگان سوختگي هاي پوستي بوسيله دو روش درماني طب سنتي مبتني بر دانش بومي 

شامل روستاهايروستاي منتخب4مثال ها و بحث هاي گروهي در . گياهان دارويي و طب نوين انجام مي شود

مه بحث گروهي در روستاي ابرن12جلسه بحث گروهي كه مجموعا 3و در هرروستا كاستان،تشي،زرد و قاضي

بدليل اينكه ماهيت مسئله مورد تحقيق . چهارگانه برپا گرديد و اطالعات الزم براي مقايسه دو گروه فراهم شد

استفاده از آزمون مقايسه نسبت دو كامال با مقايسه نسبت دو جمله اي در دو گروه مستقل مطابقت داشت با 

مورد محاسبه و پردازش آزمون قرار spssجمله اي در دو گروه مستقل در فضاي برنامه آماري رايانه اي 

در مقايسه نسبتي دو جمله اي هدف شمارش دو جمله اي هاست و در مسائل پژوهشي حاضر و در . گرفت

گروه مداوا شده با روش درماني طب سنتي مبتني بر . كردسوال اول تحقيق خانواده دو گروه مستقل را مشخص

و n2=24و گروه مداوا يافته با روش درماني طب نوين مبتني بر دانش مدرن دانشگاهي n1=24گياهان دارويي 

n2چون در هر گروه نحقيق با دو جمله قابل قبول و غيرقابل روبرو است لذا تعداد قابل قبول ها را در دو گروه 
,n1ترتيب با بهF2,F1نمايش داد.
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آماره از طرفي چون استخراج استنباط هايي درباره نسبت جامعه يك كميت پايه اي است بديهي است كه 

پس براساس . در نظر گرفته شدP2,P1را بعنوان نقطه آغازين براي ساختن استنباط هايي درباره هاي

. سوال مورد تحقيق بصورت ذيل مورد محاسبه و تعيين شدنسبت هاي نمونه در مقايسه دو جمله اي

:از فرمول زير محاسبه شدZو توزيع آماده 

:نتايج تحقيق

نتايج حاصل از فرضيات چهارگانه تحقيق و آزمون آنها مطابق با مقايسه نسبتي دو جمله در دو گروه مستقل به 

:ترتيب حاكي از

رض اول نشان داد كه  گياه دارويي پوست درخت ارس براي درمان نتايج حاصل از آزمون  ف: فرض اول

از كارآيي و اثربخشي باال و معنادار كمتر از و داروهاي شيميايي نسبت به روش طب نوين سوختگي پوستي 

. برخوردار استيك درصد 

ند در دسترس موجود بودن دارو و نيز حاكي از مطلوبتر بودن فاكتورهايي ماننتايج حاصل از آزمون فرض سوم 

C ارزانتر و راحتر استفاده كردن و آثار سوختگي كمتر در روش سنتي نسبت به روس طب نوين است و آزمون

.. حاكي از معناداري كمتر از پنج درصد بود

طح كمتر از حاكي از قابل اعتماد بودن روش درماني طب نوين در سنتايج حاصل از آزمون فرض سوم

.و عدم معناداري روش نوين  بود

جامعه زمان درمانگر بهترين راه حل ميانبر در توسعه پايدار نتايج حاصل از آزمون فرض چهارم نشان داد كه 

نشان ي رادرصد اين معنادارگياهان دارويي اشتغالزايي در محل هستند و معناداري كمتر از يك 

. دهدمي 

نتيجه گيري 

گياهان دارويي جداي از بهداشت و درمان و همچنين معيشت مردمان محلي و روستايي نيستند زيرا آنها براي 

مدت طوالني شناسايي، جمع آوري ، در درمان بيماران بكارگرفته شدند و عده اي از مردمان روستايي محلي و 

و استفاده بيشتر نسبت به مردان در درمان بيماران بستري شده بويژه زنان به دليل حس مادرانه و حضور در خانه

در خانه داراي اطالعات بيشتري از گياهان دارويي اند و لذا عده اي كه از تجربه بيشتري در اين زمينه برخوردار 

شد كه و بدين وسيله . بودند بعنوان درمانگران طب سنتي خانگي و محل مراجعه هم روستائيان خود شدند

بدين كه اين مطالعه در شناسايي آنهاوهي اززنان روستايي بعنوان درمانگران روستايي مشهور و معرفي شدندگر
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عظيم دانش گياهان دارويي و طب سنتي مربوط به گياهان دارويي با فرهنگ مردم درهم مجموعهگونه شد كه

وم و آئين محلي انتقال و مديريت آميخته شده و بعنوان يك كاال يا محصول مادي فرهنگي از طريق آداب ورس

در اين ميان مديريت روشهاي درماني سنتي مبتني بر دانش گياهان دارويي به خاطر اينكه استوار بر درمان . شدند

هاي تجربي، آزمون و خطاست و در واقع يك نوع دانش برگرفته شده از مشاهدات گذرانده و يكنواخت 

. محيطي مي باشند

ن گنجينه بويژه از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، و همچنين صنعتي و داروسازي و بسيار ضروري است اي

.) kunuarotal, 2013:9-12. (نهايتا امرارمعاش روزمره عده اي از روستائيان اهميت ويژه اي دارد

و اهميت همانطور كه نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان دادند، گياهان دارويي و دانش بومي گياهان دارويي

خراسان شمالي نقش اساسي و ويژه اي غرب، اقتصاد و اجتماع مردمان عامهزنان درمانگر خانگي در فرهنگ

.منطقه داشته باشد اقتصاد و اشتغالزايي مردم توانايي مطلوبي در بهداشت و،دارد و نشان مي دهد كه 

خود قوره ونه كمدر زيست بوم داارسدرخت همچنين نتايج آزمون نشان داد كه گونه هاي گياهان دارويي 

منطقه است لذا مي توان با تكيه بر نظام برنامه ريزي كشت اين گونه گياهي درمعدن غني براي پيوند توسعه 

توسعه اقتصادي از طريق مجموعه هاي سازگار با محيط زيست منطقه و همچنين تجارت، اقتصاد روستايي 

مي توان با شناسايي علمي  به مجموعه قابل دسترسي از گياهان . )upretyotd,2010:3(. منطقه را فعال نمود

و براساس نوع بيماري و در دسترس يدست يافت و آنها را بر حسب ارزش اقتصادبومي –محلي دارويي 

:toksoy et al ,2010(. و طبقه بندي و اولويت بندي نمودگري ،و غربالبودن  يكي ديگر از نتايج. ) 623-626

. كه مي تواند بالقوه در رشد اقتصادي منطقه نقش داشته باشد. استايندارويي متكي بر گياهان داروييصنايع

اين صنعت سازگار با محيط زيست است كه در بهبود وضعيت اقتصادي نيمي از نيروي كار جامعه يعني زنان 

دون هزينه براي شروع فعاليت چرا كه گياهان دارويي يك منبع عظيم بي دردسر و ب. كمك عملي نمايند

از مزاياي گياهان دارويي در منطقه اين است كه به دليل چند ساله بودن مي تواند در ديگر يكياقتصادي است

. شدخواهد گياهان دارويي داركاهش آلودگي و ترسيب كربن كمك كند و از سويي نيز باعث تقاضاي پاي

)supip:2012:146-154(تواند در رونق بازارهاي كوچك و همچنين كسب و كارهاي اين صنعت براحتي مي

كوچك نقش اساسي داشته باشد و از طرفي نيز توسعه كسب و كارهاي كوچك مي تواند در توزيع عادالنه 

) Qguntade,2011:370-376(.انجام شده استنيجريهدرآمد بين مردم كمك نمايد كه مشابه اين كار در 

ه اين است كه كليه عوامل مكمل جهت توسعه و رونق اين فعاليت اقتصادي قابل انجام يكي ديگر از نتايج مطالع

لذا با ،امكاناتسايري صادرات و واردات وردر توسعه و بهره برداحمايتيد وضع قوانين نمان. و اجرا است

در صورتي . ده كردكه بسيار هم آسان تر هستند از اين فرصت در توسعه اقتصادي استفايانجام كارهاي زير بناي

مورد توجه الگوي كشت به عنوانكشت گياهان دارويي وبيشتركه چنين باشد كشاورزان با اعتماد و اطمينان 

)Qguntade,2011:370-376(.قرار خواهند داد
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ان درمانگر طب خانگي كه داراي دانش گياهان دارويي درد و مفاصل هستند شناسايي و نهمچنين بايستي ز

يعني بايستي به آنها . ش قرار بگيرند تا بهتر در خدمت صنعت و اقتصاد گياهان دارويي قرار گيرندمورد آموز

. مجوزهاي قانوني بهره برداري و استفاده داده شود

نتيجه ديگر اين است كه به دليل تقاضاي بسيار زياد در جامعه جهاني و از يك سوي و از سوي ديگر عدم 

. ي كنندگان گياهان دارويي گونه هاي گياهان در معرض انقراض قرار دارندآموزش الزم در نزد جمع آور

)Lcunuaratid,2013:9-24(

اخيرا مشاهده شده است كه يك اقبال عمومي حداقل هاي يك دهه گذشته براي طب سنتي گياهان دارويي 

لمي و فرآوري طبي و بوجود آمده است توسعه رشته هاي گياهان دارويي در دانشگاهها، تامين و با آموزش ع

. احداث كارخانجات و توسعه كشت براي گياهان دارويي اقدام و آن را توسعه داد

كارآيي و مسئله بازاريابي ،ايمني ،همچنين اين مسئله مي تواند در فرآيند مطالعات علمي در زمينه اثربخشي 

مدرن يآزمايش بايستي در مراكز طبوبراي گذراندن مراحل علمي لذا. نقش مهمي داشته باشدگياهان دارويي 

طي نموده و زمينه اعتمادسازي و اطمينان بيشتري براي بيماران و مصرف كنندگان مراحل الزم رادانشگاهي

و كليه مراحل استاندارد علمي دانشگاهها را طي كرده است مي يآگاهي از اينكه داروي گياه. فراهم نمايند

البته نتايج هم اين را نشان . و با آگاهي بيشتر بكار برودرمان بيماران راحتتواند در مصرف و بكارگيري در در

در صورتيكه كه نظام برنامه ريزي و اجرا در . نيز مويد اين موضوع است)Calixto,2000:179-189(داد كه مطالعه 

نان درمانگر نظام برنامه ريزي روستايي و كشاورزي خود جايي براي نقش گياهان دارويي، دانش بومي و ز

اجتماعي و اشتغالزايي براي نيمي از -مي تواند يكي از بهترين راههاي توسعه اقتصادي. روستايي در نظر بگيرد

. جامعه فراهم نمايد) زنان(جمعيت 
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