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تغييـــراقليـــمدرايـــرانوناآگاهیهـــا

آنچــه در اینجــا محــور توجــه مــا قــرار دارد، تغییــرات اقلیمــی و 
محیطــی واقع شــده در کشــور اســت و اینکــه چــرا مــا به صــورت 
ــم؟  ــه آن نپرداخته ای ــرورت ب ــد ض ــه ح ــئوالنه و ب ــدی و مس ج
به نظــر می رســد یکــی از دالیــل اصلــی آن، تفهیــم نشــدن 
علمــی مســئله در ســطوح مدیــران و تصمیم گیــران اصلــی و 
ــل  ــر قاب ــی غی ــای زمان ــا تأخیره ــئله ب ــه مس ــن ورود ب همچنی
جبــران اســت. نکتــه دیگــر شــاید ایــن نگــرش اســت کــه چالــش 
ــای  ــط دولت ه ــه توس ــی ک ــئله سیاس ــک مس ــوان ی ــور به عن مذک
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــوء اس ــورد س ــد م ــزرگ و قدرتمن ب
تفســیر شــده باشــد. بنابرایــن ســعی در بی اهمیــت جلــوه دادن آن 
ــای  ــی در بخش ه ــم اقدامات ــا ســرعت بســیار مالی شــده اســت. ب
ــی اجرایــی کشــور بــه انجــام  ــی و گهگاه تحقیقاتــی،  آموزش
ــه  ــد ب ــاز اســت و به صــورت جــدی بای ــا آنچــه نی ــه ب ــیده ک رس
مرحلــه اجــرا درآیــد، بســیار فاصلــه دارد. هنــوز فاصلــه زیــادی 
ــود دارد.  ــات وج ــرورت اقدام ــا و ض ــاری م ــات ج ــن اقدام بی
تغییـرات اقلیمـی ادامـه حیـات را در کشـورهای مختلـف جهان 
بـه مخاطـره انداخته اسـت. البته میـزان خطر در کشـورهای مختلف 
متناسـب با موقعیت جغرافیایی آنها متفاوت اسـت. متناسـب با خطر، 
تهدیـدات محتمـل از تغییـرات اقلیمی نیز رخ عوض می کنند. کشـور 
ما روی نوار خشـک و نیمه خشـک کره زمین قرار دارد و محدودیت 
آب بـرای مـا موضوعـی حیاتی محسـوب می شـود. در ایـن میان با 
کسـب آمادگی بیشـتر، مهیا شـدن برای کاهش اثـرات و برنامه ریزی 
بـرای سـازگاری بـا شـرایط فعلـی و محتمـل بـه وقـوع، می تـوان 
تهدیدهـای ممکـن را بـه حـوزه مـوارد قابـل مدیریت نزدیـک کرد.
اقدامـات مورد نظـر، تمام بخش ها را شـامل می شـود. به عبارت 
دیگـر، بایـد تمـام برنامه های کشـور که زمینه سـاز اقدامـات اجرایی 
هسـتند، بـا نـگاه شـاخص های تغییـرات اقلیمی مـورد تجدیـد نظر 
و بازنویسـی قـرار گیرنـد. ایـن مهـم بایـد در صـدر اولویت هـای 
برنامه ریـزی کشـور قرار گیرد. ایـن تأکید نه فقط نگاه محیط زیسـتی 
بـوده، بلکه مسـائل اقتصـادی، اجتماعی، امنیت غذایی و سیاسـی ما 
را نیـز دربـر می گیرد. امیدوارم پس از بیسـت سـال  حاضران در آن 
مقطـع زمانـی مجبـور به ذکـر بی توجهی بـه هشـدار امروز نباشـند.

ضــرورتتوليــدثــروتبــدونوابســتگیبــه
ــنوآب زمي

ـــغل دو  ــاد ش ـــروت و ایجـ ـــد ث ــا تولی ــادی یـ ـــد اقتصـ رش
شـــاه کلید اصلـــی هـــر برنامـــه توســـعه ای اســـت کـــه 
ــور  ــعه ای کشـ ــم توسـ ــه ششـ ــت در برنامـ ــده اسـ ــعی شـ سـ
بـــه آن توجـــه جـــدی شـــود. تجربـــه برنامه هـــای توســـعه ای 
پنج گانـــه پیشـــین کشـــور، به ویـــژه برنامه هـــای چهـــارم و 
پنجـــم نشـــان داد کـــه نه تنهـــا راهبـــرد راهکارهـــای تعریـــف 
شـــده در پیگیـــری ایـــن دو شـــاخص اقتصـــادی موفـــق عمـــل 
نکرده انـــد، بلکـــه دولـــت آقـــای روحانـــی از دولـــت آقـــای 
احمدی نـــژاد رشـــد اقتصـــادی منهـــای 6/5 درصـــد را تحویـــل 
ــا  ــت میلیاردهـ ــم دریافـ ــور به رغـ ــی کشـ ــت. یعنـ ــه اسـ گرفتـ
دالر از فـــروش نفـــت کـــه در تاریـــخ ایـــن کشـــور بی ســـابقه 
بـــوده اســـت، نه تنهـــا نتوانســـته بـــه ثـــروت خـــود بیفزایـــد، 
ــت.  ــرده اسـ ــی کـ ــی طـ ــد منفـ ــروت رونـ ــد ثـ ــه تولیـ بلکـ
تحصیل کرده هـــای  بیـــن  در  به ویـــژه  بیـــکاری  مقولـــه 

ــت.  ــری اسـ ــم دیگـ ــوع مهـ ــز موضـ ــگاهی نیـ دانشـ
ـــران  ـــی ای ـــت سوق الجیش ـــت و موقعی ـــون جمعی ـــتاد میلی هش
ــی و  ــود دولتـ ــت موجـ ــی ظرفیـ ــه تمامـ ــد کـ ــاب می کنـ ایجـ
خصوصـــی کشـــور و همچنیـــن ظرفیت هـــای جهانـــی ســـرمایه 
ـــد  ـــغل در ح ـــاد ش ـــروت و ایج ـــد ث ـــا تولی ـــود ت ـــه ش ـــه کار گرفت ب

ـــد.  ـــاق بیافت ـــزرگ اتف ـــور ب ـــن کش ـــدازه ای و ان
ـــت  ـــن اس ـــرد ای ـــد ک ـــه آن تأکی ـــد ب ـــه بای ـــی ک ـــب مهم مطل
ـــت  ـــم، ظرفی ـــاخص مه ـــن دو ش ـــش ای ـــم و افزای ـــرای ترمی ـــه ب ک
ــن  ــه کمتریـ ــرد کـ ــال کـ ــد فعـ ــاد را بایـ ــی از اقتصـ بخش هایـ
وابســـتگی را بـــه زمیـــن، آب و منابـــع طبیعـــی داشـــته باشـــد. 
رویکـــرد اقتصـــادی برنامـــه ششـــم توســـعه بایـــد بـــه ســـمتی 
ــه  ــی بـ ــع طبیعـ ــردم و منابـ ــتی مـ ــاط معیشـ ــه ارتبـ ــد کـ باشـ
ـــد  ـــد ثروتمن ـــور بای ـــم کش ـــاده، ه ـــان س ـــه زب ـــد. ب ـــل برس حداق
باشـــد و هـــم ثـــروت را بایـــد در بخش هـــای غیروابســـته بـــه 
زمیـــن، منابـــع طبیعـــی و به ویـــژه آب بـــه کار بـــرد. شـــرایط 
بحرانـــی محیـــط زیســـت کشـــور ایـــن رویکـــرد را بـــه مـــا 

دیکتـــه می کنـــد.
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گیاهـان دارویـی از منابـع زیسـتی دارویـی در سیسـتم های طـب 
سـنتی، طـب جدیـد، افزودنی هـای غذایی، مکمل هـا و تولیـد ترکیبات 
بینابینـی بـرای تهیه داروهای سـنتزی هسـتند. گیاهان معطـر نیز منابعی 
بـرای تولیـد طعم دهنده هـا، عطردهنده هـا، نوشـیدنی ها، مواد آرایشـی- 
بهداشـتی و رایحه درمانی محسـوب می شـوند. گیاهان دارویی و معطر از 
برخـی کشـورهای در حال توسـعه به صـورت خام به برخی کشـورهای 
توسـعه یافته بـرای فـراوری و ایجـاد ارزش افـزوده صـادر می شـوند. 
اولیـن قـدم بـرای ایجـاد ارزش افـزوده در این گیاهـان تولیـد داروها و 
فراورده هـای گیاهـی از آنهاسـت. ایـن فراوری هـا از انـواع روش هـای 
سـنتی تا پیشرفته ترین روش های اسـتخراج و فناوری را شامل می شوند.  
گیاهـان دارویـی به دلیل حضـور ترکیبـات متنوع شـیمیایی دارای 
خـواص درمانـی هسـتند. ایـن ترکیبـات کـه بـه متابولیت هـای ثانویه 
معروفنـد، در یـک یـا چند انـدام از گیـاه وجـود دارنـد. متابولیت های 
گیاهی براسـاس سـاختمان شـیمیایی خود به دسـته های مختلفی مانند 

آلکالوئیدهـا، گلیکوزیدهـا و اسـانس ها طبقه بنـدی می شـوند. 
ایـن تصـور که کلیه خـواص دارویـی شمرده شـده برای یـک گیاه 
از طریق اسـتفاده از عرق آن گیاه قابل دسـتیابی اسـت، اشـتباه محض 
اسـت )چیـزی که بـه غلط در باور مـردم ایران جا گرفته اسـت(. گرچه 
یـک گیـاه ممکن اسـت دارای انواع مختلفـی از مواد مؤثـره و در نتیجه 
چندیـن خاصیـت دارویی باشـد، اما اسـتخراج هـر یک از ایـن مواد و 

بهره منـدی از مزایـای آن، روش خـاص علمی خـود را می طلبد. 
شيوهمصرفگياهاندارويی

گیاهان دارویی و معطر می توانند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار 
گیرند. ساده ترین روش مصرف، خوردن آنها به صورت تازه، له کردن و تهیه 
ضماد یا تهیه جوشانده و چای است. برخی از گیاهان دارویی مانند نعناع 
و شوید خوراکی نیز هستند و با استفاده از آنها در رژیم های غذایی می توان 
عالوه بر استفاده از طعم و عطر و ارزش تغذیه ای، زمینه های سالمتی را نیز 
فراهم کرد. ولی این موضوع در مورد همه گیاهان دارویی و معطر صدق 
نمی کند. همچنین یک نام عمومی شناخته شده مانند آویشن می تواند به 
گونه های گیاهی مختلفی اطالق شود که از نظر نوع و میزان ماده مؤثره 
متفاوت هستند. عالوه براین، گیاهانی که به صورت تازه می توان از آنها 
در غذا استفاده کرد، همیشه در دسترس نیستند و برای استفاده از اثرات 
دارویی باید آنها را فراوری کرد. فراوری گیاهان دارویی و معطر شامل 
هر گونه عملیاتی است که در مورد گیاه تازه انجام می شود و می تواند 
زمینه های حفظ یا استخراج مواد مؤثره و اثربخشی ساده تر و مؤثرتر 

فاطمــه ســفیدکن، معــاون پژوهشــي مؤسســه تحقیقــات 
جنگلهــا و مراتــع کشــور، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و
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شيوهمصرفگياهاندارويیومعطر
گیاه را فراهم کند؛ مانند خشک کردن، جدا کردن اندام حاوی مواد مؤثر 
و بسته بندی، تهیه چای، دمنوش، روغن های گیاهی، اسانس، عصاره، تهیه 

انواع اشکال دارویی مثل قرص، شربت و پماد.
عصارهگيریازگياهاندارويی

استخراج مواد مؤثره )به صورت عصاره( از گیاهان، به مفهوم جداسازی 
ترکیبات فعال دارویی از بافت گیاه از ترکیبات غیرفعال و بی اثر آن با 
استفاده از یک حالل انتخابی با یک روش استاندارد است. محصولی که در 
مرحله اول از گیاه استخراج می شود، به طور معمول عصاره های ناخالص 
)شامل چندین ترکیب( به شکل مایع، نیمه جامد یا پودر است که به صورت 
جوشانده،  شامل  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  موضعی  یا  خوراکی 
خیسانده، عصاره های مایع، تنتورها، عصاره های نیمه جامد و پودرهای 
گیاهی است. هدف از عصاره گیری استاندارد، جدا کردن اجزای مطلوب 
و مفید گیاه و حذف اجزای نامطلوب و بی اثر به وسیله حالل مناسب است 
که menstruum نامیده می شود. بنابراین عصاره ای که استخراج می شود، 
می تواند آماده مصرف باشد )مثل تنتور( یا نیاز به فراوری بیشتر داشته 
باشد )مثل انتخاب دوز مناسب از عصاره و تهیه قرص یا کپسول از آن( 
یا ممکن است به منظور به دست آوردن اجزای خاصی از آن )مثل تهیه 
هیوسین، آجمالیسین و وینکریستین( مورد جداسازی مجدد قرار گیرد. 
استاندارد کردن روش استخراج بستگی کامل به کیفیت محصول نهایی 

دارویی مورد انتظار دارد. 
اسانسگيریازگياهانمعطر

مرسوم ترین روش اسانس گیری از گیاهان معطر روش تقطیر است. این 
روش ها شامل 1- روش تقطیر با آب، 2- تقطیر با آب و بخار آب و 
3- تقطیر با بخار آب مستقیم است. در هر سه روش تقطیر، بخارات آب 
و اسانس وارد یک مبرد )خنک کننده( شده و به مایع تبدیل می شوند. آب 
و اسانس، به دلیل اختالف چگالی در دو فاز جداگانه قرار می گیرند.به طور 
معموٌل چگالی اسانس ها کمتر از یک است و روی آب قرار می گیرند. 
از روش های دیگر استخراج اسانس، می توان به روش پرس سرد برای 
پوست مرکبات و روش آنزیمی برای استخراج اسانس بادام اشاره کرد 
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